
 مقر

 ۱ 2۳21 ۰۳۳ ۵ ےک و د ےک

1 

 : تيا
 تزال لهف ار فل كملامانمإلا

 2 س لو دو 27 . 1 3

 يزور حاجحلا نر ھن جمع وا
 ( ص۲۹۶ 9

 هک هتم نيالا سو طلا هکر هل هرج

 سر تع
 هتل ( دادا همیراما حر ءابطضو ا

 قلم یری ار ۲۳ ۳ ۳ تك 9 SS ا #ot رس 2
 + ر 7

 هبركو هع هما (هل هللا ناك

 2 ۳ ۰ ا ہا نر ٠ و2 4

 طرف واع هم ما 2 ةعبطلا



 فر

۳۳ 
 و 99

WWW. moswarat. COM 



 و
 ےل

 معشر

 ير يال جا
 ىسم وز ن ملھ

WWW.moswarat. CON 

 رس و مس > هر ےس )



 2ك وألا ةعبطلا

 ھ۲۰۰0 ه5

 ةيراجتلا ماعلا يأرلا عباطم لباقم - ةفاحصلا عراش - تيوكلا

 ٤۸۳۸٤۹١ سكاف ۸۱۹۰۳۷ :فتاه
 ۱۰۳۰ :يديربلا زمرلا - ۲۸۸۸ : ب .ص :ءارهجلا

Website: www. gheras. com 

E-Mail: info@ gheras.com 



 متر
 یف ير كج
 یعور سل سکس

 تلف مالک سال

 یزور) حاصل نیرضنرز لم هلا دیک کرا
 ( ص۹۹۶ - 5 )

 هو هر لا سو در فلا هنکبباو هللا هکر

 ص ر ټل ۳ و ٭ ےس ےس 0

 همی « تاتو هدام عضو اطضو هصوخقت وقع

( 
 يف م ر ^ 4

 ی ںی رر ر 97 ت ص ص

 هبرکو هذع ةَتعافع ء هل هللا ن

 4 ني ۰ س سل نا ام وی 7 فا 7 و »
 سط نیش _ واع ةققح ةلماثلا ةماعلا ها



 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 يدانتساو يدامتعا هيلعو «ىئقت هب



 یصعور نيا سکس
 ۵ يزورملل - « هنسلا » باتك

 ميحرلا نمحرلا هللا مسي

 ءانسفنأ رورش نم هللاب ذوعنو «هرفغتسنو «هنيعتسنو «هدمحن ؛هلل دمحلا نإ

 .هل يداه الف ؛للضی نمو هل لضم الف ؛هّللا هدهي نم ءانلامعأ تائيس نمو

 .هل كيرش ال هدحو هللا الإ هلإ ال نأ دهشأو

 .هلوسرو هدبع ادمح نأ دهشأو

 نيمألا نايبلا يهف ؛مالسإلا يف ةميظع ةلزنم أوبتت ةيوبنلا ةنسلا نإف :دعب امآ

 دقو «نييبنلا متاخ بلق ىلع لزنملا «نيملاعلا بر باتكل نيتملا يلمعلا قيبطتلاو
 ةحضوم هطافلال ةحراش «هیناعل ةيلجم هضماوغل ةفشاك «هتايآل ةدضاع تءاج

 يهو «هيف اهيلع صني و «هللا باتك يف دجوت ال ماكحأب تءاج اهنأ امك هماهبال
 اهتيمهأل كلذو ؛لاح ياب اهنع ءانغتسالا نكمي الف «هتایاغو هدعاوق نع جرخت ال

 .هب لمعلاو هللا نيد مهف يف یمظعلا

 ءاهنع ءانغتسالا نكمي ال هنأو «عيرشتلا يف اهتناکمو ةنسلا ةلزنم نیبتن اذهبو

 نع امهدحآ لصفل ةوعد ياو «ةنْسلا نع لزعمب باتکلا مهفی نأ نكمي ال لب

 صضیوقتو «نیدلا مده ىلإ ةوعد اهتقیقح يفو «فارحاو لالض ةوعد يه امنإ رخآلا

 .هساسآ نم هيلع ءاضقلاو «هناکرآ

 اماقم ماقلا اذه نايب يف -هللا همحر- يزورلا رصن نب دمحم مامالا ماق دقو
 (ةتسلا» هباتک ناکف ءانسح ءالب يب هللا لوسر ةنس نع عافدلا يف ىلبأو هانیمآ

 ثيدحلا لهآ ةقيرط ىلع هب ءاجو نیضرغلا وأ نیضرعلا وأ نیککشتلا ىلع ةجح
 رداصم نم اماه اردصم ناك الو ءاهديناسأب راثالاو ثيداحألا دروأف ؛فينصتلا يف

 ءاهقيثوتو .هصوصن قيقح نم دب ال ناك ؛اهباب يف اهنع ىنغتسي ال قلا ةنسلا
 .هتياغ لمتكتو «هتدئاف متتل ؛هراثآو هثیداحآ جیرختو

 مطقنا ينتلعج فورظ تءاجو «نمزلا نم نیدقع ذنم كلذ يف تعرش دقو

 .دادسلاو قیفوتلا هنمو «ةنلاو لضفلا هلف ؛كلذب يل هللا نذأ یتح «رارمتسالا نع

 .ريخ ىلع رمالا متف



 يزورملل - « ةنسلا » باتك 1

 بانکلا + يلمع

 -هللا هحرس يزورلا مامالل نأو ءفلؤملل باتکلا ةبسن ةحص تابثإ -۱ |

 .مسالا اذهب اًباتك

 .ةحيحص ةروص ىلع ميظعلا رفسلا اذه جارخإ يف يتقاطو يعسو لذب -۲
 ىلع هتلباقمو طوطخلا خسنب كلذو ملا هحر- يزورملا مامإلا هكرت امل ةبراقم

 .ةعوبطملا خسنلا

 .اهيلع امو احل ام نايبو «ةعوبطملا خسنلا يف ءاطخألا عيمج تابثاب تمق -۳

 .ةعوبطملا خسنلاو طوطخملا نيب قورفلا ضعب تابثإب تمق - 4

 نيب اهتعضوو .فحصلا ىلع باتكلا يف ةدراولا ةينآرقلا تايآلا تطبض -ه

 .ةيآلا ربد اهمقرو اهروس انيبم ؛( 9 نيمجنم نيسوق

 ءاعسوم اًيملع اًجيرخت ةيفلسلا راثآلاو «ةيوبنلا ثيداحألا تجرح -"
 ءاملع نم لئاوألا اهرّبح يتلا ؛ثيدحلا حلطصم ملع دعاوق ىلع هيف تدمتعا

 .ادیعقت اهودعقف هلودع فلخ لك نم اهثروو ءاريبحت ثيدحلا

 :يتالا وحنلا ىلع راثآلاو ثيداحألا جيرخت يف ترس دقو

 ثيدحلا ةجرد نيبأ مث ءالقتسم اًمكح «فلؤملا» دانسإ ىلع مكحلا -أ

 هقرط تلصفو «ةلوادتملا ةنسلا بتك نم اعسوم اطيسب ثيدحلا جرخأ مث ءامومع

 .اليلحت ههوجو تللحو ءاليصفت

 .دانسإ نودب اهركذ وأ .فلؤملا اهقلع يتلا ثيداحألا تجرخ -ب

 .راثآلا عيمج يف تلعف اذكو

 لك ةيادب يف «ةدنسملا هراثآو باتكلا ثيداحأل ةلسلستم اًماقرأ تعضو -ت

 .رثأ وأ ثيدح

 تينعو ؛ةعوبطملا خيسنلا عیج نع اًريمتم اًطبض باتكلا صن تطبض -۷
 كلذب ًالومشم هلك باتكلا نوكي نأ تلواح دقو «ةديج ةيانع ميقرتلا تامالعب



 ۷ يزورملل - « ةنسلا د بانك

 .ةقاطلاو دهطا بسح

 ام تلکشو («ثيدتحلا بيرغ» بتک نم هررسفت رکذب بیرغلا تطبض -۸

 .كلذل جاتحي

 .باتکلا يف ةدراولا عاقبلاو نکامالاو نادلبلاب تفرع -4

 نایب دیزم وأ .قیلعت ىلإ جاتحت يتلا عضاوملا ضعب ىلع تقلع 2-6۰

 .ةيجهنملا دئاوفلاو .ةيهقفلاو ةيلقعلا لئاسملاب ةلص هل ام ؛حيضوتو

 ءاهتيمهأو ةنسلاب اهلالخ نم تفرع «باتكلل ةعضاوتم ةمدقم تبتك ١١-

 ىلع ملعلا بلاط نيعت ؛ةيليلحت تافاشكو «ةيملع سراهف تعنص ١-

 :يهو ؛ةلوهسو رسيب هتياغ ىلإ لوصولا

 .ةينارقلا تايآلا سرهف - ١

 .ةيوبنلا ثيداحألا سرهف -۲

 .ةباحصلا ديناسم سرهف -۳

 .راثالا سرهف - 6

 .مهتايورمو فنصملا خویش سرهف -6

 .عاقبلاو نكامألاو نادلبلا سرهف - 5

 .ماوقالاو قرفلاو لئابقلا سرهف -۷

 .مهل مجرتملا مالعالاو ةاورلا سرهف -۸

 .دئاوفلا سرهف -4

 .عجارلاو رداصلا سرهف -۰

 .تاعوضولا سرهف ١١-

 الو «مفانلا باتکلا اذه ةمدخ نم -هقیفوتو هللا لضفب- يل رسیت ام اذه
 نم هيف ناك امف .تارثعلاو تالزلا نم ةمصعلا الو .تاوفما نم ةمالسلا معزآ

 .هللا رفغتسأو «ناطيشلا نمو ینمف ؛أطخ نم ناك امو «هدحو هللا نمف ؛باوص



 يزورملل - « ةنسلا » بانك ۸

 امف «هتعبت يلعو هترمث كل «همرغ يلعو همنغ كل :هل یراقلا اهيأ ايف

 ال ؛لاق ام ىلإ رظنا لب «هلئاق ىلإ تفتلت الو «هلبقاف ؛قحو باوص نم هيف تدجو

 اذإ هلبقیو هضخبی نم هب ءاج اذإ قحلا ذري نم -یلاعت- هللا مذ دقو «لاق نم ىلإ
 .ةضيغبلا ةّمألا تلخ اذهف ؛هبحي نم هلاق

 لطابلا درو تاضیغب ناك نإو- هلاق نم قحلا لبقا» :ةباحصلا ضعب لاق

 .«-ابیبح ناك نإو- هلاق نم ىلع

 نأ الإ هللا ىبأيو «ةباصالا دهج لأي مل هبتاك ناف ؛اطخ نم هيف تدجو امف

 تدع نم نكلو !؟الوهج امولظ قِلخ نم أطخلا نم مصعي فيكو «لامكلاب درفتي
 .''”هتاباصإ تدع نع باوصلا ىلإ برقأ ؛هتاطلغ

 ؛يل نوعلا دي ميدقت يف مهاس نم لک ركشأ نأ الإ ینعسی ال :اًماتخو

 نأ ميظعلا يلعلا هللا وجرن يتلا «ةليمجلا ةلحلا هذهب باتكلا اذه جارخإ يف ةمهاسم

 .هبالطو ملعلا لهأل ةدئافلاو عفنلا اهيف لعجي

 ةرصن ؛لقلا دهج ينم لبقتي نأ :ىلعلا هتافصو «ىنسحلا هئامسأب لأسأ هللاف

 ليمج لكب هناف ؛مهتصاخو نيملسملا ةماعل احصنو ی هيبن ةنس نع ابذو «هنيدل

 .ليبسلا دصق هللا ىلعو «لیکولا معنو يبسح وهو«لیفک

 هبتكو

 املسمو ایلصمو اًدماح

 نیسح نب دمحم نب ديع نب میلس ةماسآ وبا

 اجهنمو ةديقع يفلسلا ءابسن يلالملا

 يف «ةماقإو اًراد يندرألا ءاًدلوم يليلخلا ىنيطسلفلا ءانطوم يدجنلا

 ةرخآلا ىدامج نم عباسلا موي ىحض اهرخآ ةددعتم سلاح

 ءاقلبلا نامع يف ةنئاكلا يراد يف ء(ه ۱8۲ ) ةنس

 ةسورحا ماشلا دالب نم ندرالا دنج ةمصاع

 .فرصتب ۲ /۳) «نیکلاسلا جرادم» :رظنا ()



 یے ورا ند سکس
 ۹ يزورملل - « هنسلا د بانک

 «ةنسلا» باتکب فیرعتلا

 :فلولا ىلإ هتبسنو «باتکلا مسا

 -هللا همحر- يزورملا رصن نب دمحم مامالا نأ ملعلا لهأ نيب افالخ ملعا ال

 .فالتخالاو عدبلا نم رذحو «ميركلا باتکلا نم اهتلزنمو ةنسلا نايب يف اًباتك فلآ

 يزورلا مامإلل نأ ىلع اوهونو «كلذ ملعلا لهأ نم دحاو ريغ رکذ دقو

 :كلذ ركذ نممو ««ةنسلا» مساب اباتک -هللا همحر-

 .(۳۷۹ /5) «راثالاو ننسلا ةفرعم» هباتك يف (ه 10۸ ت) يقهيبلا مامإلا -۱

 نیئیدح (۲۲۱/۸-۲۲۲)و (۲۹۸ /5) «ىربكلا ننسلا» يف -اضيأ- یورو

 .(۳۲۱و ۲۱۸ مقر) باتكلا اذه يف امهو «يزورملا مامإلا قيرط نم

 .(۲ 4 /۵) «یواتفلا عومجم» يف -هللا هحر- ةيميت نبا مالسالا خيش -۱

 لصوو» :لاق ثيح ۲۲(۰ /۲۵) «یراقلا ةدمع» يف ینیعلا نيدلا ردب -۳

 لاق «هقیرط نم يقزوجلاو .«ةنسلا باتک» يف يزورلا رصن نب دمحم -اذه- هقیلعت

 ....یبم نب یی انثدح :رصن نب دمحم

 .(۹۵ مقر) يتالا نوع نب هللادبع رثأ ركذ مث

 .(۲۵۱ /۱۳) «يرابلا حتف) يف رجح نبا ظفاحلا -

 نم قباسلا نوع نب هللادبع رثأ (۳۱۹/۵-۳۲۰) «قیلعتلا قیلغت» يف یورو

 ٥(. مقر) -اذه- انباتك يف وهو «هب فنصملا قيرط

 .فنصلا قيرط نم (۲۳۳ /۲۳) «قشمد خیرات» يف رکاسع نبا -اضيأ- هاورو

 .(۲۱ /5) «نیفراعلا ةيده» يف یدادخبلا -۵

 راد) نع تردص ««ةنسلا» باتکل اذدج ةميقس ةعبط ىلع تفقو دقو

 .(!) لبشلا يلع قيقحت «ةيدوعسلا (نطولا

 !؟وه نملو «باتكلا اذه ةبسنب مزحا عطتسي مل (!) ققحملا نأ كلذ نمو



 يزورملل - « ةنسلا » باتك ۲۰

 :نیناونعب هعبطف

 .يعازخلا رصن نب دمحأل «ةنسلاو باتکلاب ماصتعالا» باتک :لوألا

 .يزورطا مامجال «ةنسلا» باتک :يناثلا

 لاج يأ عدت ال يهف ؛افنآ هترکذ ام ةريحلا كلتو ددرتلا اذه درل يفكيو

 :اهنم ؛یرخآ اهوجو نآلا هديزأو يزورلا مامالل باتکلا ةبسن ةحص يف كشلل

 «ةالصلا ردق میظعت» رخالا هباتک يف یور -هسفن- يزورلا مامالا نأ -۱

 ؛هل مع نبا نع «نيقلب نم لجر نع «قیقش نب هّلادبع ثیدح (۱۱ ۹۵ )

 مقر رظنا ءاوس هنتمو هدنسب باتکلا اذه ين وهو ۰«... ينلا تیتآ» :لاق

(۱۳۷). 

 كلانه ناف ؛ترکذ ام ىلع لیلد ربكأ «ةنسلا» باتک يف فنصلا خویش -۲

 يف اورکذ الو مهآر الو لب «ةتبلأ روکذلا يعازخلا مهنع وري  نیریثک اخویش

 !مهنع يوري هنأ -مهتمجرت وأ- هتمجرت

 اًرثأتم ناك -هللا همحر- وهف «يعفاشلا مامالا نع لقنلا ریثک فنصلا نأ -۳

 نوكي نأ ليحتسي لقنلا اذهو «(يناثلا يعفاشلا) بقل هيلع اوقلطأ ىتح ءاّدج هب

 وهام مث «يعفاشلا نع لقنلاو ذخألاب هراهتشا مدعل ؛روكذملا يعازخلا دمحأ نم

 ناميلس نب عيبرلا هخيش نع يزورملا هاور دق يعفاشلا نع باتكلا اذه يف روكذم

 .هنع ةياور روكذملا يعازخلا دمحأل فرعن الو «يدارملا

 اذهب باتك هل يعازخلا دمحأ نأ نيقباسلا ملعلا لهأ نم دحأ ركذي مل ٤-

 خيش یتح ؛دیعب نم الو بيرق نم ال هب اوهون الو «هتمجرت يف هوركذ الو مسالا
 نيذلا ءاملعلا نم اريثك (۲4 /۵) «یواتفلا عومجم يف ركذ هناف «ةيميت نبا مالسالا

 .همّدقت عم مهنم روكذملا يعازخلا ركذي لو تةنسلا باب- بابلا اذه يف اوفلأ

 .هتقبط ولعو

 كلام مامإلا نع يوري هنأ يعازخلا رصن نب دمحأ ةمجرت يف اوركذ مهنآ -0

 باتکلا اذه فلؤمو «ةقبطلا هذهو «ةنييع نب نايفسو «ديز نب دامحو «سنأ نبا



 ١١ يزورملل - « هنسلا ١ بانک

 باتکلا اذه فلؤم ناك ولف ةطساوب ءالؤه نع يوري -يزورملا رصن نبا دمحم-

 .ةطساو نود ةرشابم ءالؤه نع ىورل ؛-ىعدملا- يعازخلا رصن نب دمحأ

 يسعازخلا نأ )١/ ٥١١( «لامكلا بیذهتا يف يزملا مامإلا رکذ -5

 ؛كلذ فالخ ىري ميظعلا رفسلا اذه يف رظانلاو ءريسي ءيشب الإ ثدحي مل -اذه-

 امن اذه ءحصت ال ءةلطاب يعازخلا رصن نب دمحأل (ةنسسلا» باتك ةبسن نأ انيقي تبنف

 .هيف كشلل لاج ال

 ىلع تباث يعازخلا رصن نب دمحأ «ةنسلا» فلؤم مسا نأ نم قلعملا ركذ امو

 مزلي الو بیر نود خسانلا ماهوأ نم كلذ نإف ؛ريضي ال امت ةيطخلا ةخسنلا فالغ

 هذه لثم يف هطلغو همهو مدعب مكحن ىتح ناشلا اذهب املاع خسانلا نوكي نأ

 .ملعأ هّللاو «رومألا

 .(!؟) فلسلا ثارت ىلع نيدتعملاب لعفن اذام نكل



 ر

TBD AE OOنب احب جود  

 يزورملل - « ةنسلا » باتك ١١

 ةدمتعملا ةخسنلاو باتكلا تاعبط

 :تاعبط ةدع ىلع تففو

 عباطم يف اهتعابط ديعأ كلذكو «ناتسكابب ةيرثالا ةبتكملا يف تعبط :ىلوألا

 نودبو خيرات نود ضايرلاب ةيمالسإلا ةفاقثلا راد اهترشنو «قشمدب ركفلا راد

 يف ىرخأو «ةيعابطلا ءاطخألا ضعب اهيف عقو دقو «ةريسي تاقيلعت ادع «قيقحت

 .اهديناسأو ثيداحألا نوتم

 دقو «.(ه )١408 ةنس «توريبب ةيفاقثلا باتكلا ةسسؤم يف تعبط :ةيناثلا

 ءراثآلا جيرخت هتافو «يفلسلا دمحأ نب ملاس دمحم وبأ :اهيلع قلعو اهثيداحأ جرخ

 .ثيداحألا ضعب جيرخت هتاف كلذكو ءاهنم ليلقلا ىلع الإ جرعي ملف

 .(ه ۱۲۲) ةنس «ةيدوعسلا نطولا راد يف تعبط :ةغلاثلا

 يلع نب زيزعلادبع نب يلع :ةطوطخم ةخسن ىلع اهصن قيقحت ىلع ماق دقو
 نم ءيشب نتعي ملف راثالا امأو امال الا ثيداحألا جيرخت ىلع جرعی لو «لبشلا

 ناونع اهمهأ لعلو «ةعيظف ءاطخأو «ةعينش تافيحصت اهيف عقو دقو «كلذ

 .افنأ هتنيب امك «باتکلا

 قيقحت ىلع ماقو .(ه )١577 ةنس «ضايرلاب ةمصاعلا راد يف تعبط :ةعبارلا

 روتكدلا :ىلوألا ةخسنلا لصأ نع ةلوقنم ىرخأ ةطوطخم ةخسن ىلع اهصوصن

 .ةيوبنلا ةنيدلا يف ةيمالسإلا ةعماجلاب سيردتلا ةئيه وضع «يريصبلا دمحم نب هللادبع

 ۱ :رومال ؛باتکلا تاعبط لضفأ ةعبطلا هذهو

 .باتکلل ةيطخ ةخسن ىلع ققحملا دامتعا -۱

 .ملقلا سأر نم اًجيرخت راثالاو ثیداح الا جيرختب هژانتعا -۲

 قيقحت يف رارمتسالل ینتعفد «تارثع يف قلزو «تاوفه يف ققحا عقو دقو

 يف كلذ عيمج ىلع تهبن دقو «هیلع قیلعتلاو «هراآو ثیداحآ جيرختو باتکلا
 .باتکلا يشاوح



 ۱۳ يزورملت - « ةنسلا » بانک

 :ةقباسلا تاعبطلا عيمج ىلع ذخؤي امنو

 فيعضت ىلإ تدأو .فنصلا دارم نم اًريثك تدسفأ تافيحصت دوجو - ١

 .ىرخأ حيحصتو «ثيداحأ

 مهتربخ فعضو «لاجرلاو ثيدحلا ملعب باتكلا يققحم ةيارد ةلق -۲

 يف اهيلع انهبن دقو «ىلاكثلا اهنم كحضت ءاطخأ مهل تعقو دقف «ةيثيدحلا ةعانصلاب

 .باتكلا نم اهعضاوم
 یدصت نمل يغبني ال تالاكشإ يف مهعقوأ امم طوطخلا ةءارق ناقتا مدع -۳ ظ

 .اهلثم يف عقي نأ ةنسلا بتك قيقحتل

 :ةدمتعملا خسنلا د

 يراصنألا دامح يفلسلا ةمالعلا ةيوبنلا ةنيدملا ثدحم انخيش ةبتكم ةخسن ١-

 ةنيدملل يتارايز ضعب يف «ةنس نيرشع ذنم هتبتكم نم اهتروص دقو ملا همحر-

 .ةيوبنلا

 «نیتقرو ردق اهلوأ نم عاض دقو» :اهلوأ يف بتكو «ديج يخسن طخب يهو

 .(كلد ملعيلف

 مامإلل «ةنسلاو باتكلاب ماصتعالا باتك» :اهوأ يف باتكلا ناونع ءاجو

 «همركو هنمب هنع افعو -هللا همحر - يعازخلا رصن نب دمحأ ليبنلا ملاعلاو «ليلجلا

 .نيمآ

 .هرخآ وهو ءانهه ىلإ باتكلا اذه نم جرخأ ام رخآ» :اهرخآ يف بتكو

 امیلست هبحصو هلآو دمحم انديس ىلع ملسو هللا ىلصو «نيملاعلا بر هلل دمحلاو

 .نيدلا موي ىلإ اريثك

 بجر نم نيضم سمخل دحألا موي ىحض باتكلا خسن نم غارفلا عقو دقو

 هناوخإلو «هخیاشلو هیدلاولو «هل هللا رفغ دمحم نب دمح :هبر ىلإ ريقفلا ملقب مرحا
 هبحصو هلآو دمحم ىلع هللا یلصو «تاومالاو مهنم ءايحألا «تاملسملاو نيملسملا

 .«ملسو



 يزورملل - « ةنسلا » بانك ١

 .«هدحو هلل دمحلاف ءاحيحصتو ةلباقم غلب» :اهرخآ يف -اضيأ- بتكو

 ةشيدح ةخسن يهو «ناينبلا ملاس حلاص يضاقلا خيشلا ةبتكم ةخسن -۲

 خسنلا نهتمي ناكو «نامحس نب ناميلس خيشلا وه «يدجن ماع اهبتك دقو «ةباتكلا

 .ةدمتعملا ةخسنلا نم رهظي امك «نقتملاب نكي ملو

 «انئدح» ةملكو لوصفلاو نيوانعلاو «قيلعت خسن طخب ةخسنلا هذه تبتك

 اًهيبنت ؛رمحألا دادملاب انايحأو ءريبك يخسن حضاو زراب طخب (هللادبع وبأ لاق»و

 .اهيلع
 .دوسألا دادملابف .باتکلا ةيقب امأ

 ء(ه ۱۳۳۰) ةنس ىفوتملا ءناينبلا ملاس حلاص خيشلا ةخسنلا هذه كلمتو

 :رخآلاو ءاذه انباتك :امهدحأ ؛نیباتک يوحي عومجم نمض عقت ةخسنلا هذهو

 .«بيطلا ملكلا يف بيصلا رطقلا» :همسا عقوو «ةيزوجلا ميق نبال «بيصلا لباولا»

 موي یحض باتکلا اذه خسن نم غارفلا عقو دقو) :ةخسنلا رخآ يف ءاجو

 رفغ «نامحس نب ناميلس :هبر ىلإ ريقفلا ملقب «ةجحلا يد نم نيرشعو عستل نینئالا

 .«ملسو هبحصو هلآو «دمح ىلع هللا یلصو «نيمآ نيملسمللو هیدلاولو «هل هللا

 نم كلذ رهظي .هیلع ةءورقمو ةححصمو اهلصأ ىلع ةلباقم ةخسنلاو

 .هيشاوح ىلع تاحيحصتلاو تاغالبلا

 .هدحو هلل دمحلاو ءاحيحصتو ةلباقم غلب :اهتيشاح رخآ ىلع بتكو

 .هيشاوح يف هخسان هقحلأ باتكلا يف طقس دجويو

 دامح خيشلا ةبتكم ةخسنو اهنأ يدل حجرت ةخسنلا هذه ىلع يعالطا دعبو

 :ةيتآلا هوجولل دحاو لصأ نع اتلقن

 .دحاو نيتخسنلا ىلع باتكلا ناونع - ١

 .طوطخملا لوأ يف نيتقرو رادقمب صقن دوجو -۲

 .طوطخلا يف :يلوقب امه توزعو ءامهنيب قرفأ مل كلذلو
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 ۱ يزورملل - « ةنسلا د بانک

 هللا همحر- فنصلا ةمجرت

 :هثینکو هبسنو همسا *

 .يزورلا '''جاجحلا نب رصن نب دمحم «هللادبع وبآ وه

 .اهربكأو «ناسارخ ندم رهشأ يهو ؛(ورم) ىلإ ةبسن :يزورملاو
 :هتأشنو هتدالو +

 أشنو به ۲۰۲) ةنس دادغب يف يزورلا رصن نب دمحم مامإلا دلو

 .۳دنقومس نكسو «)رویاسینب

 هللادبع ابآ تعمس :یدنقرمسلا -نامثع نب دمحم- سابعلا وبأ لاق

 هنس يعفاشلا فوتو «نيتئمو نيتنثا ةنس تدلو» :لوقی يزورلا -رصن نب دمح-
 تأشنو .دادغبب انآ تدلوو «ایزورم يبآ ناکو «نيتنس نبا انأو «نيتئمو مبرآ

 ۳« هللا يضقي ام يردآ الو «دنقرمسب مویلا انأو «روباسینب

 رکذ هناف ؛نابح نبا الإ -هللا هحر- فنصلا ةدالو رکذ يف فلاخ ملو :تلق

 !(ه ۲۰۰) نيتئم ةنس دلو رصن نبا نأ ؟«تاقثلا» هباتک يف

 .هريغ نم هسفنب یردآ -هللا همحر - فنصلا نأ كش الو

 يف ةيلاع ةمهو «ةنطفو ءاكذ طرف نم -هللا همحر- فنصملا هب عتمتي امل اًرظنو

 ملعلا لهآ رابك نم حبصأ دقف ؛هبعك ولعو «هخویش ةرهشو «ملعلا بلط

 .(هبسن يف انل عفري ملو» :(۳۳ /۱6) (ريسلا» يف يبهذلا مامإلا لاق )١(

 .ناسارخ ةمصاع يهو «ةروهشم ةميظع ةنيدم ؛هلوأ حتفب (۲)

 .(۳۳۱ /6) «نادلبلا مجعم) : رظنا

 .رهنلا ءارو اب روهشم فورعم دلب ؛ةلمهلا ءارلا نوکسو «هيناثو هلوآ حتفب (۲)
 .(۳۱۱ /۳) «نادلبلا مجعم» :رظنا

 .(۳۱۲ /۳) «دادغب خیرات» 62

.)۱۵۳ /۹( )٥( 



 يزورملل - « هنسلا د باتك ۱"

 .هريغ نود ایتفلاب دّصقیو هيلإ لَحْرُي ناك اذل ؛ناسارخب نیفورعلا نیروهشلا
 :لشم ؛نیخسارلا ملعلا لهآ رابک نم ملعلا هیقلت :كلذ يف هدعاس دقو

 «ةرارز نب ورمعو «رجح نب يلعو «يميمتلا ىيحي نب ىيحيو «هیوهار نب قاحسإ

 .مهريغو

 انخياشم نم لوألا ردصلا ناك» :يضاقلا -فسوي نب دمحم- رذ وبأ لاق

 دمحو «ىيجحي نب ىيحيو «هیوهار نباو كرابلا نبا :ةعبرأ ناسارخ لاجر :نولوقي
 ."""«رصن نبا

 :ةيقلخملاو ةيقلخلا هتافص +

 سانلا نسحأ نم ناک» :يزورلا مامالا افصاو مرخالا بوقعی نب دمحم لاق

 .۲«ءاضیب هتيحلو «درولاك هيدخ ىلعو «نامرلا بح ههجو يف عىقف اغاک ءاقلخ

 ." «ةروصلا حيلم ناكو» :یهذلا مامإلا لاقو

 (ءاضیب ةيحل اذ .ةروص سانلا نسحأ نم ناكو» :يونسإلا لاقو

 يبنلا تمسو بدأ نم لهن هنإف «جرح الو اهنع ثدحف ؛ةيقلخلا هتافص امآ

 ادیدش ناكو هل يبلا يده ديدش عابتاو ةنس بحاص ناك دقف ؛ريثكلا ءيشلا ةي

 .ريبك لقع بحاص ءادهاز ءادباع .نسح تمس اذ «عدبلا لهآ ىلع

 ناسارخ ءاهقف نم ىبحي نب ىبحي دعب رن مل» :يغبصلا قاحسإ نب ركب وبأ لاق
 ."””(رصن نب دمحم نم لقعأ اًمامإ

 ؟هلقع يف يفقثلا يلع يبأ نكمت ىلإ رظنت الأ» :قاحسإ نب ركب يبال ليقو
 نإ :لاق ؟كاذ فيكو :ليق «ةنيدملا لهأ نم نيعباتلاو ةباحصلا لقع كاذ :لاقف
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 )١( (ىربكلا ةيعفاشلا تاقبط» )۲/ ۳۷(.

 ٤١(. /۲) يكبسلل «ىربكلا ةيعفاشلا تاقبطالو ۳۷(۰ /۱) «ءالبنلا مالعأ رسا (۲)

 .(167 /۲) (ظافحلا ةركذت» (۳)

 )٤( «ةیعفاشلا تاقبط» )۲/ ١195(.

 .(۲۵۱ /۲) (ظافحلا ةرکذت» (6)



 ۱۷ يزورملل - « هنسلا » باتك

 لقع هيلإ راص :لاقی ناکو «هنامز لهآ لقعأ نم ناك -سنآ نبا :ینعی- اکلام

 هلقع نم ذخاف «يروباسينلا ىيحي نب ىيحي هسلاجف «نیعباتلا نم مهسلاج نیذلا

 هلقعو هتمس نم ذخأ یتح «نینس رصن نب دمحم ىيحي نب ىيحي سلاج مث «هتمسو

 يفقثلا يلع ابآ نإ مث ءهرصن نبا نم لقعأ ناسارخ ءاهقف نم ىبحي دعب ري ملف
 0 ی نم لقعأ هدعب نكي ملف «نينس عبرأ هسلاج يروباسينلا

 . ”«اهدابعو اهئالقعو ةمألا مالعأ دحأ» :يكبسلا لاقو

 :هدال وأو هن رسأ د

 الإ -هردق ةلالج ىلع مامإلا اذه ةرسأ نع عجارملاو رداصملا ركذت م

 :ددصلا اذهب هوركذ امو «ريسيلا ءيشلا

 .۳(ةنخ) اهمساو «مثكأ نب ییج يضاقلا تخاب جوزت هنأ -

 .ةيراج هل تناك -هّللا هجر- هنأ -

 ديرأ رحبلا تبکرف «يل ةيراج يعمو رصم نم تجرخ» :يزورلا مامالا لاق
 انيأر امف «يتيراجو انآ ةريزج ىلإ ترسو «ءزج افلآ ينم بهذو تقرغف :لاق «ةكم

 يسأر تعضوف .تدهجأف :لاق ءالا ىلع ردقآ ملف «شطعلا ينذخأو «ادحآ اهیف

 هاه :يل لاقف .زوک هعمو ينءاج دق لجر اذإف .توملل املستسم یتیراج ذخف ىلع

 نيأ نم الو «ءاج ۾ نيأ نم يردأ امف «ىضم مث «ةيراجلا تيقسو «تبرشو تذخأف

 ٤ !”« بهذ

 .هنس ربك يف هايإ هللا هقزرو «ليعامسإ :همسا دلو هل ناك -هّللا همحر ح هنأ -

 هل دلوی نأ هنس ربك ىلع ىنمتي هللادبع وبأ ناک» :دومحم نب لضفلا وبأ لاق

 )۱( «رسلا» )١5/ ۳۵۹-۳۶(.

 .(۲ + /۲) «یرکلا ةيعفاشلا تاتبط» (۲)

 .نون مث .ةمجعع (۳)

 .(۱۱ /۵) «تایفولاب يفاولا»و ء(١٤ /۲) «یریکلا ةيعفاشلا تاقبطاو ۳۹/۱6(۰) «ریسلا» :رظنا

 .(۳۷-۳۸ /۱6) (ريسلا)و ۳۱۷ /۳) «دادخب خیرات» (6)



 يزورملل - « ةنسلا » باتك ۱۸

 «ءيشب هنذآ يف هّراسف هباحصأ نم لجر هيلإ مدقتف «مايألا نم اًموي هدنع انکف «نبا

 «َليِعاَمْسإ ربكلا ىَلَع يل بَهَو يا دنا :لاقو «هيدي هللادبع وبآ عفرف
 .هیف ناك ام ىلإ عجرو !""هفک نطابب ههجو حسم مث ([۳۹ :میهاربا]

 «دلولا ةيمست :ننس ثالث ةدحاولا ةملکلا كلت يف لمعتسا هنأ انیآرف :لاق

 زع- هللا لاقو «هئيس ربك ىلع هل دلو هنال ؛ليعامسإ هتیمستو ةبهولا ىلع هللا دمحو

 ۳6۲۹۰ :ماعنألا] «هِدّتقا ْمُهاَدُهبف لا ىَدَه نیا َكِئَلوُأل :-لجو

 ىلع نبا هل دلو نمل بحتسي هنأ اذه نم ديفتسنف» :-هبقع- يكبسلا لاق

 .(!ةنسح ةلأسم هذهو «ليعامسإ هيمسي نأ ربكلا

 يف هل لصأ ال ام ةنسحلا رومألاو نئسلا نم هلعجو كلذ بابحتسا :تلق

 -مالسلا هيلع- ميهاربإ قزر و دمحم انيبن اذهف .مزال ريغ وهو ؛فينحلا انعرش

 هيلع- ىيحي قزر -مالسلا هيلع- ايركز اذهو «هتايح رخاوأ يقو .هنس ربك ىلع

 !ليعامسإ مساب هايمسي مل كلذ عمو «هنس ربك ىلع -مالسلا

 لب لقعلاب ناتبثي الف ؛نيدوجوم اناك نإ حيبقتلاو نيسحتلا نأو اميس ال
 فلسلا هلعف الو .هناسحتساو كلذ بابحتسا ىلع عرشلا نم ليلد الو عرشلاب

 .نیقباسلا ملعلا لهأ نم دحأ هبحتسا الو لئاوالا

 فلخ نم عادتبا يف رش لکو فلس نم عابتا يف ريخ لکو
 یمسی دلو هل ناك نإ يردآ الف ؛-هللا همحر -فلولا ةينكل ةبسنلاب امآ-

 .ملعأ هللاو .بسحف ةتينك يه مأ ,(هللادبع)

 ضيقنلا ىلع ناك لب «ةريسلا نسح نكي ل -افنآ روكذملا- ليعامسإ هنباو

 :هدلاو لاح نم

 ابأ تسلاج :لوقي يدج تعمس» :يفقثلا -دمحم نب هللادبع- دمحم وبأ لاق

 .ءيش ءاعدلا دعب فكلا نطابب هجولا حسم يف حصي ال )١(
 ةيادبلا»و .(567 /۲) (ظافحلا ةرکذت»و .(۲۵۲ /۲) «یرکلا ةيعفاشلا تاقبط» 0)

 .(۱۰۳ /۱۱) «ةیاهنلاو



 ۱۹ يزورملل - « هنسلا د بانک

 الإ ؛ملعلا ريغ يف ملكتي ةدلا كلت لوط يف هعمسآ ملف «نینس مبرآ يزورلا هللادبع

 وأ- هتظعو ول ؛هاطاعتي ناك امو ليعامسإ هنبا نع هل ليقو اًموي هترضح ينأ
 .''”(هحالصب يتءورم دسفأ ال انآ :لاق مث «هسأر عفرف ؟-هتربز

 :فلؤملل ةيداصتقالا ةلاحلا +
 نيتس ةنس ةيناثلا ةلحرلا نم رصن نب دمحم فرصنا» :مرخألا هللادبع وبأ لاق

 .براضم هل كيرش عم ماقأ «روباسينب هتراجت لزت ملف «روباسین نطوتساف «نيتئمو

 ." «ةدابعلاو ملعلاب لغتشي وهو

 -ناسارح يلاو- دمحأ نب ليعامسإ ناك :يفقثلا باهولادبع نب دمحم لاقو

 ءاهلثمب -قاحسإ- هوخأ هلصيو مهرد فالآ ةعبرأب ماعلا يف رصن نب دمحم لصي

 هل نوكي نأ ريغ نم «ةنسلا ىلإ ةنسلا نم اهقفني ناكف ءاهلثمب دنقرمس لهأ هلصيو
 اذکو اذك رصمب تيقب انآ !هللا ناحبس :لاقف ؟ةبئانل ترخدا ول :هل ليقف «لايع

 نورشع ةنسلا يف يسفن ىلع هقفنآ ام عيمجو يربحو " يدغاكو يبايثو يتوق «ةنس
 3 8 71 ۰ ۰ ۾ ۳۳

 70۱۳ كلاذ یقبی ال اد بهذ نإ یرتف ءامهرد

 /۳) «دادخب خیراتاو .(۱۷۹ /۲۸۰-۲۸۱) «هسانجآ ةيمكو ثيدحلا مولع ةفرعم» (۱)

17( 

 .(۳۱ )۱٤/ «ءالبنلا مالعأ ريس» (۲)

 .(۳۷ )١5/ قباسلا ردصملا ().



 مر

 یوا ے9 نجچ
 یے ی وزا > ند سککسا)

 يزورملل - « ةئسلا » باتڪ ۳۰

 هیملعلا فلؤملا ةايح

 :هتالحرو ملعلل هبلط *

 يف ببسلاو «ملعتلا يف لامك ديزم ةخيشملا ءاقلو مولعلا بلط يف ةلحرلا نإ»
 بمهاذملا نم هب نولحتني اموءمهقالخأو مهفراعم نوذخأي رشبلا نأ :كلذ

 لوصح نأ الا ؛ةرشابلاب انیقلتو ةاكاحم ةراتو یاقلاو امیلعتو اًملع ةرات لئاضفلاو

 ةرثك ردق ىلعف ءاخوسر ىوقأو ءاًماكحتسا دشأ نيقلتلاو ةرشابلا نع تاکللا

 .اهخوسرو تاكلملا لوصح نوكي خويشلا

 خياشملا ءاقلب لامكلاو ءدئاوفلا باستكال ؛ملعلا بلط يف اهنم دب ال ةلحرلاف

 .''”(لاجرلا ةرشابم

 هذه يف رخاز بيصنو «رفاو ظح -هللا همحر- يزورملا مامإلل ناك دقو :تلق
 .ملعلا بلط يف ةدع ةيمالسإ ندم ىلإ لحتراو «دالبلا فاطف ؛ةيملعلا تالحرلا

 خيرات نم رهاظ اذهو «ةركبم نس يف وهو ثيدحلا بلط ىلإ هتمه تهجتاو

 يبأ نب ةلّبَج نب نامثع نب هّلادبع :نيفورعملا فنصملا خویش نم نإف «هخويش تايفو
 هرس فنصلاو .(به ۲۲۱) ةنس يفوت دق وهو «(نادبع) ب بقلملا «يكتعلا داور

 .ةرشع عساتلا نس لبق ثيدحلا ملع بلط هنأ :ىنعي أذهو ء(اه ۰ ۲) ةنس دلو -هللا

 يئاسکلا لتاقم نب دمحمو «يروباسينلا يميمتلا یبجم نب ىبحي يوت امك
 .(ه ۲۲ ) ةنس -لوالا نع رثکآ دقو هخویش رابک نم امهو- یزورلا

 ۳" «ملعلا بلط يف راصمألا رئاس ىلإ لحر» :يدادغبلا بيطخلا لاق

 ريثكلا خياشملا نم نم عمسو قافالا يف لحر» :ريشك نبا ظفاحلا لاقو

(۳( 
 «عفانلا

 .(۵ ۱ ص) «نودلخ نبا ةمدقم» ()

 .(۱۱۵ /۳) «دادخب خیات» (0)

 .(۱۰۹ /۱۱) «ةیاهللاو ةيادبلا» (۳)



 ۳۱ يزورملل - « هنسلا » بانح

 .۳«ةبیرقلاو ةديعبلا نادلبلا يف قلخ نم عمسا :يزوخا نبا لاقو

 ییجب نب ىيحي :نم ناسارخب عمس :لاقف ؛مكاحلا هرکذ» :یهذلا مامإلا لاقو

 يزورلا لضفلا نب ةقدصو «ةرارز نب "ورمعو حلاص نب ديزيو «يميمتلا

 .رجح نب يلعو «هیوهار نب قاحساو
 .ةفئاطو «ديمح نب دمحمو «لتاقم نب دمحمو «لامحلا نارهم نب دمحم :یرلابو

 .ةقبطلاو «يريراوقلا رمع نب هللاديبعو «نايرلا نب راكب نب دمحم :دادغببو

 .ةدعو «ثايغ نب دحاولادبعو «دلاخ نب ةبدهو خورف نب نابیش :ةرصبلابو

 .ةفئاطو «ةبيش يبأ نباو «دانهو «ریغن نب هللادبع نب دمحم :ةفوکلابو

 .ةفئاطو «يمازجلا رذنملا نب ميهاربإو ءبعصم ابأ :ةنيدملابو

 .اميحدو «رامع نب ماشه :ماشلابو

 ليعامسإ (ميهاربإ) يبأو ؛يدارملا عيبرلاو «يفدصلا سنوي نم رصعو :تلق

 ."«اهقفتو اطبض يعفاشلا بتك هنع ذخأو «ينزملا

 .رصم ىلإ -هّلا هحر- فنصلا ةلحر رکذ مدقتو

 :نیتلحر لحر -هللا هحر- فنصلا نأ :رهاظلاو

 .ةرکبم نس يف .بلطلا لوآ تناك :ىلوألا

 .ةنس (۵۸) ذئموي ناك هرمعو ء(ه ۲۲۰) ةنس «ةرخأتم تناك :ةيناثلاو

 نيتس ةنس ةيناثلا ةلحرلا نم رصن نب دمحم فرصنا» :مرخالا هّللادبع وبأ لاق

 سم ةنس جرخ مث «ةدابعلاو ملعلاب لغتشي وهو ...روباسين نطوتساف «نيتئمو

 ...اهب ماقأف «دنقرمس ىلإ نيعبسو

 «يلهذلا- ىيحي نب دمحم ةافو دعب یتفلاو مدقلا وه روباسينب هماقم تقو ناكو

 )١( ص) «ملعلا ظفح ىلع ثحلا» ۱۱۳(.

 !!-ميملا حتفو ءةلمهملا مضب- (رّمع» :«ریسلا عوبطم» يف (۲)

 .(۳ -۳۳ )١5/ «ريسلا» (9)



 يزورملل - « هنسلا » باتك ۳

 .""«مدقتلاو لضفلاب هل ٌرقأ هدعب نمو ""ناکیح ناف ؛-هخویش رابک نم وهو

 نب دمو ریرج نب دمحم نيب ةلحرلا تعمج» :یرکبلا سابعلا وبآ لاقو

 صع ينايورلا نوراه نب دمحمو «يزورلا رصن نب دمو «ةميزخ نب قاحسإ

 اوناک لزنم يف ةليل اوعمتجاف «عوجلا مهب ٌرضأو «مهتوقي ام مهدنع قبي لو «اولمزاف
 هيلع تجرخ نمف «ةعرقلا اوبرضیو «اومهتسی نأ ىلع مهیآر قفتاف «هيلإ نووأی

 .ةميزخ نب قاحسإ نب دمحم ىلع ةعرقلا تجرخف «ماعطلا هباحص ال لأس ؛ةعرقلا

 اذإف «ةالصلا يف عفدناف «ةريخلا ةالص يلصأو ًاضوتأ ىتح ينولهمأ :هباحصأل لاقف

 نع لزنف «بابلا اوحتفف «بابلا قدي رصم يلاو لبق نم يصخو عومشلاب مه

 ءارانيد نوسم اهيف ةرص جرخأف ءاذ وه :ليقف ؟رصن نب دمحم مكيأ :لاقف «هتباد

 نوسمحخ اهيف ةرص جرخأف ءاذ وه :اولاقف ؟ريرج نب دمحم مكيأ :لاق مث «هيلإ اهعفدف

 اذ وه :اولاقف ؟ةميزخ نب قاحسإ نب دمحم مكيأ :لاق مث «هيلإ اهعفدف ءارانيد

 نإ :لاق مث ءارانيد نوسخ اهيفو «ةرصلا هيلإ عفد ؛هتالص نم غرف املف ءيلصي

 مهحشك اووط "دماحلا نإ :لاقف ءالايخ مانملا يف ىأرف ءسمألاب اًمئان ناك ريمألا

 .“«مكدحأ يا اوثعباف تذفن اذإ مكيلع مسقأو «رارصلا هذه مهيلإ ذفناف ءاعايج

 نم ةدافتسالاو ملا همحر- فلؤملا اهب ماق ىتلا ةيملعلا تالحرلا هذه ناكو

 ةرثكو «هتفاقث يف حضاو رثآ اهيلإ لحر ىتلا دالبلا كلت يف نيدوجوملا ءاملعلا

 .ناتبلاب هيلإ راشي حبصآ ثيحب ؛هخويش

 :هخ ويش +

 يتلا ةيملعلا تالحرلا ةرثكو ملا هحر- فلؤملا اهشاع ىتلا ةينمزلا ةرتفلا نإ

 مهل ناكو «نيروهشملا نيفورعملا خويشلاو ءاملعلا نم ريثكب يقتلي هتلعج ؛اهب ماق

 .-فنصلا خيش- يلهذلا مامإلا دلو «ىيحي نب دمحم نب ىيحي ظفاحلا وه ()

 501١-5105(, /۲) (ظافحلا ةركذتاو ء(١۳ )١5/ «ريسلا» (۲)

 .(اًدمحم) ىمسي مهنم دحاو لك نوک كلذك اومس نوروکذلا ةعبرألا ةمئألا مه (۳)

 .(۲ ؟ /۲) «یرکلا ةيعفاشلا تاقبط» )٤(



 ۳۳ يزورملل - « هنسلا » بانك

 .داقتعالاو هقفلا لئاسم يف ةداجلا هکولسو .فلولا ةيصخش لقص يف غلابلا رثالا

 دق مامالا نأ نیبت ؛اهیف رظنلاو -هللا هحر- فلولا بتک ةسارد لالخ نمو

 .ءاملعلا نم ريثك دي ىلع ملعلا یقلت

 نایزارلا ةعرز وبآو «متاح وبآو «هیوهار نب قاحسإ مامالا :ءالّوه زربآ نمو

 .يميمتلا ىيحي نب ییجیو «يلهذلا مامإلاو

 «ةنسلا باتك» يف مهنع یور نیذلا فنصلا خویش ءامسأب تبث يلي امیفو

 :مجعلا فورح ىلع اًبترم مهصوصن ماقرآ ركذ عم

 ناکو «نآرق بحاص ناك «يرصبلا فالعلا حيجن نب نسحلا نب ميهاربإ -۱

 .(ه ۲۳۵) ةنس تام «ةقث اخیش ناکو «هب اصب

 /(ه 7 55) ةنس تام ظفاح ةقث يدادغبلا يقرودلا میهاربا نب دمحأ -۲
 ق تدم

 ناك ءقودص «يروباسينلا يدبعلا رهزألا وبأ «عينم نب رهزأ نب دمحأ -۳

 . ق س / (ه ۲۹۳) ةنس تام هظفح نم تبثأ هباتك راصف ربك مث ظفحي

 حتفب- لّشَحُب هبقل ءيرصملا ماسم نب بهو نب نهرلادبع نب دمحأ -4
 ةنس تام «ةرخأب ريغت قودص «-ةمجعم نيش اهدعب «ةلمهملا نوكسو «ةدحوملا

 “م /(ه 754)

 يمر «ةقث ءيرصبلا هللادبع وبأ «يبضلا ىسوم نب َةَدْبَع نب دمحأ -0

 4 م / ىه ۲4۵) ةنس تام «بصنلاب

 .(۱۱۸) مقر رظنا (۱)

 .(۳۳۵ ۰۱۰۱۲ ۸۸۱ ۸۰ ۰۷۹) :ماقرالا رظنا (۲)

 .(۳۱۸ ۰۲۹۵ ۰۲۹6 ۰۲۷۳ ۰۲۷۲) :ماقرألا رظنا (۳)

 .(۳۰۱) مقر رظنا (6)

 «اهنع عافدلاو فلسلا ةديقع نایب يف هدوهجو يزورملا رصن نب دمحم مام لا :ةلاسر يف ()

 .(!) ححصيلف ءأطخ وهو «(ه ۲۷۹) ةنس يفوت هنأ (۵۸ /۱) يعيفنلا یسول

 .(۳۳۳ ۰۱۸) مقر رظنا (5)



 يزورملل - « هئسلا د باتك ۲

 نب نایفس نع يوري) :''”نابح نبا لاق «يسيغاذابلا ورمع نب دمحأ -

 يردأ تسلف «روباسينب ميقي ناکو «يزورملا رصن نب دمحم هنع ىور .عيكوو ةئييع

 ءورمع نب شيرح نب دمحأ نوكي نأ هبشيو ؟هريغ رخآ وأ ءشيرح نب دمحأ وهأ
 ."'"«ميقتسم خيش وهف ؛كلذک نكي مل ناف «هيبأ مسا طقسأ هللادبع وبأ ناك

 هبهذمل دواد وبأ هيف نعط ظفاح ةقث «يدامرلا راّيس نب روصنم نب دمحأ -۷

 . "ق / (ه )۲٠٠۵ ةنس تام «نآرقلا يف فقولا يف

 نسحلا وبأ «ىبلهملا يدزألا ةيواز نب ماس نب دلاخ نب فسوي نب دمحأ -۸

 )6( ب
 . قف

 ةقث «يزورملا هيوهار نب دمحم وبأ «يلظنحلا دلم نب ميهاربإ نب قاحسإ -4
 ءس تد م خ / (ه ۲۳۸) ةنس تام «لبنح نب دمحأ مامإلا نيرق .دهتجم «ظفاح

 . ۳ "فلولا هنع رثكأ دقو

 تام «نقتم ةقث روباسین يضاق «يندملا يراصن الا یسوم نب قاحسا -۰

 .(۳۱ /۸) «تاقثلا» يف ()

 )١55(. مقر رظنا (۲)

 .(۱۲۸) مقر رظنا ()

 )٤( مقر رظنا )۲۰۹(.

4۷ ET EE ET ۳۵ FE ۰۲۱۰۱۷ ۰۱۱۰۱۵ ۱4۰۱۳۰۱۲ ۰6( ماقرألا رظنا: )۵( 

cA ۸ «AY ىح للم YY ۷۰ AA VY TT 0 CY ۰ COV «00 فز OF 4 
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 5م يزورملل - « هنسلا د باتك

 . ق س تم /(ه ۲ )٤ ةنس

 فقفن .هللادبع وبأ «یرصلا تمهالوم- ينالوخا قباس نب رصن نب رجب ۱

 . رک / (ه 771/) ةنس تام

 م خ / (ه ۲۳۸) ةنس :لیقو «(ه ۲۳۷) ةنس تام «هيقف دهاز ةقث نه رلادبع
)۳( 
 . س

 .تس دمخ /(ه ۲ )٤۷ ةئس تام «ثیدح بحاص قودص «روباسين ليزن

 هيوجنز نب دمحأ وبأ «يدزألا هللادبع نب ةبيتق نب دلخم نب ديمح - 6

 ۲۵۱) ةنس :ليقو (ه ؟5/8) ةنس تام .فيناصت هل .تبث ةقث «-هيبأ بقل وهو-

 رس ۵ / (ه

 «یرصبلا یلهابلا -ةلمهملاب- ىماسلا كرابملا نب ةلعسم نب ديمح -6

 6 م / (ه ۲46) ةنس تام «قودص

 ةقث «يعفاشلا بحاص «نذؤملا دمحم وبأ «يدارلا ناميلس نب عیبرلا -

 . "ق س د م /(ه ۲۷۰) ةنس تام

 -نيتحوتفم ةدحومو ةلمهمب- يطبحلا -ةبيش وبأ- خورف نب نابيش -۷

 «ردقلاب ىمر «قودص «دمح وبأ «-ماللا دیدشنو .ةدحوملاو ةزمهلا مصب- يلبألا

 /(ه 775 وأ به ۲۳) ةنس تام ءاريخأ هيلإ سانلا رطضا :يزارلا متاح وبأ لاق

 .(۲۰ ۰۱۲ ۰۳۰) ماقرالا رظنا (۱)

 Y1) ۳۵۹ ۳۵۷ ۰۲۸6 0۲۸۱ ۰۲۷۸ ۰۲۷۰ ۰۲۱۸ ۰۲۲۷ ۰۲۹۱) ماقرألا رظنا (۲)

 .(۳۰۰) مقر رظنا (۳)
 .(۲۱۹ ۰۲۵۱ ۰۲۵۲ ۰۲۳۷ ۰۱۹۷) ماقرالا رظنا (6)

 )٥( مقر رظنا )۲۰۵(.

 .(۳۲۹ «۳۰۲) مقر رظنا (7)
 .(۱۲۳) مقر رظنا (۷)



 يزورملل - « هنسلا » بانك ۳۹

)1( 
 ۰ س د م

 وأ به ۲۲۳) ةنس تام «ةقث «يزورملا لضفلا وبأ ؛لضفلا نب ةقلص ۵

 خ / (ه 5

 اهدعب ءارلا نوکسو «نونلا حتفب- يسرنلا رصن دا ب سا 4
 .""س م خ / (ه ۲۳۸) ةنس تام تقن هلمهم

 .ةقث ءيفوكلا جشالا دیعس وبآ «يدنكلا نيصح نب دیعس نب هّللادبع -۰

 ع  (ه ۲۵۱۷) ةنس تام

 نب ةيمآ نب دوعسم نب ظيلغ ىبأ نب ىسوم نب ةيواعم نب هللادبع - 5١

 *ق ت د / (ه )۲٤۳ ةنس تام سعم ةقث ءيرصبلا رفعج - وبأ «يحمجلا فلخ

 نب نهرلادبع نب ميهاربإ نب دعس نب ميهاربإ نب دعس نب هللاديبع -۲
 / (ه ۲۱۰) ةنس تام «ةقث ناهبصآ يضاق «يدادغبلا لضفلا وبأ «يرهزلا فوع
 رس تد خ

 ليزن «يسخرسلا ةمادق وبأ «يركشيلا ىيحي نب ديعس نب هللاديبع -۳

 00 ارم م خ / (ه ؟41) ةئس تام ين نومام ةقث ںوباسی

 ةقث ءيرصبلا ورمع وبأ «يربنعلا رصن نب ذاعم نب ذاعم نب هّلادیبع - 5

 "ساد م خ / (ه ۲۳۷) ةنس تام ظفاح

 يدعسلا سايإ نبا -ميجلا نوكسو «ةلمهملا مضب- رجح نب يلع -۰۵

 .(4۲) مقر رظنا ()

 .(۱۵۲) مقر رظنا ()

 .(۲۷ ۱) مقر رظنا (۳)

 .(۱۱۳) مقر رظنا (6)

 .(۸۵) مقر رظنا ()

 .(۳۹6 ۰۳۱۶ ۰۲4۹ ۰۲4۲) مقر رظنا (0)

 .(۳۱۷ ۰۲۱۰۰۲۱۵ ۰۱۹1 ۰۲۵ ۰۲۳) مقر رظنا (۷)

 .(۳۸ ۰۳۷) مقر رظنا (۸)



 ۳۷ يزورملل - « هنسلا » بانك

 "سد م خ / (ه )٤ ۲٤ ةنس تام ظفاح ةقث ورم مث دادغب لیزن «يزورملا

 فرعي «یفوک «لصألا يطساو «يمرضحلا نامیلس نب نسحلا نب يلع -7

 .""'ق م / نيتئمو نيثالثو عضب ةنس تام «ةقث «ءاثعشلا يبأب

 .تسب ةقث «یروباسینلا دمحم وبأ «ىبالكلا دقاو نب ةرارز نب ورمع - 17

 .""س م خ / (ه ۲۳۸) ةنس تام

 يلهابلا يفريصلا سالفلا صفح وبأ «زينك نب رحب نب يلع نب ورمع -۸

 /(ھ ۲ )٤۹ ةنس تام ظفاح همت «يرصبلا
 .“ ع

 ةئس تام «قودص «يدادغبلا ىسوم وبأ .يرهوخا رواسم نب ىسيع -4

 .”س / (ه ۲۵ وآ ی ۲66)

 هنس تام ظفاح ةقث .لماک وبآ «یردححخا ةحلط نب نيسح نب ايضف لو

 ."س تد م تخ / (ه ۲۳۷)

 ظفاسحا مامالا يزارلا -يلظنحلا رذنلا نب سيردإ نب دمحم- متاح وبآ -۱

 ."”س اد / (ه ۲۷۷) ةنس تام فورعلا

 تام ةقث «رادنب ركب وبآ «يرصبلا یدبعلا نامثع نب راشب نب دمحم -۲

 . “ع  (ه ۲۵۲) ةنس

 يبأ نبا لاق «قاقدلا «يدادغبلا -لينجلا نب دمحأ نب دمحم- رفعج وبا ۳

 )١( مقر رظنا )۰۱۱۱ ۲۳۵(.

 .(5) مقر رظنا (۲)

 .(۲۰۱۵ ۰۱۳۰۰۱۱6 ۰۱۰۲ ۰۱۰۵) مقر رظنا (۳)

 .(۸4) مقر رظنا (:)

 )4( مقر رظنا )۰۳۸ ۵۸ ۰۵٩ 1٩(.

 +( ۰ ۰۱۸۸) مقر رظنا (5)

 .(۳ ۱۹ ۰۳۰ ۰۹٩ ۰۲4 ۰۲۲ ۰۲۱۰۲۰۰۱۰ ۰4 ۰۷) مقر رظنا (۷)

 )۸( مقر رظنا )۰۵۲ ۰1۱ ۰18 ۰4۷ ۰۱۲۲۰۱۲۳ ۰۱۳۰ ۰۱۱۳ ۰۱۷ ۰۱۷۵ ۰۲۲۲ ۲۲۵

(TYA Yo ۰۹ 



 يزورملل - « ةنسلا د باتك ۳۸

 .*) (ه ۲ )٦۷ ةنس تام «قودص وهو ىبأ عم هنع تبتك : متاح

 / امه ۲ ۶۵) ةنس تام دباع ةقث «يروباسينلا يريشقلا عفار نب دمحم -۶

1 ۲ )۲( 
 8 س د ب م جا

 - ياز من عاملا نوكسو فاقلا مضب- ذازهق نب هللادبع نب دلم - ۵

 . "م / (ه 777) ةنس تام «ةقث «يزورملا

 تام ؛ءقودص «یرصبلا يومألا براوشلا ىبأ نب كللادبع نب دمحم - 7

 ۳ ق س ت م / (ه )۲٤٤ ةنس

 نيسلا فیفخو .ةلمهملا ءاحلا رسكي- باسح نب ديبع نب دمحم -۷

 ."”س د م / (ه ۲۳۸) ةنس تام «ةقث يربنعلا يرصبلا -ةلمهملا

 ب فرعي «رفعج وبآ ءقاّرولا نارهم نب هللادبع نب يلع نب دمحم -۸

 .'7 (ه ۲۷۲) ةنس تام «فراع ظفاح ةقث «(نادمح)

 یلهذلا بيوذ نب سراف نب دلاخ نب هللادبع نب ىيحي نب دمحم -“۹
 6 خ / (ه ۲۵۸) ةنس تام «ليلج ظفاح ةقث «يروباسينلا

 .(۱۲۷) مقر رظنا ()

 .(۳۱۸ ۰۱۹۸) مقر رظنا (۲)

 .(۳۱۹۰۱۰۱ ۰۸۳ ۰۸۲) مقر رظنا (۳)

 .(۳۱) مقر رظنا ()

 .(۲۹۷ ۰۲۱۰۰۱۸۹ ۰۱۳) مقر رظنا ()

 .(۹۰) مقر رظنا ()

 )۷( مقر رظنا ) ۰۳۹ ۰۳۹ ۰۳۷ FT ۰۳۳ ۰۳۱ ۰۲۹ ۰۲۸ ۰۲۷ ۰۸ ۰۱كل قد  EOفك ۷۱

۱۸۲ ۰۱71۲ ۰۱۲۱ ۰۱۲۰ ۰۱۵۸ ۰۱۵۵ ۵ ۵ ۰ ۵۵ ۰ 

  ۲۰۳ YY ۵لمح  ۲۱۳ os TEE ۳۱ Ye ۲۲۷ TYE TOA TOVىو

.)۳۵۵ 0۳۵۶ ۰۳۵۳ ۳۶۲ ۳۶۱ ۰۳۰ ۰۳۳۹ ۰۳۳۸ ۰۳۳۷ FT TT TAY لكحل 18 



 ۲۹ يزورملل - « ةنسلا » بانک

 . ق د م /(ه )۲٤۸

 .دادغب ليزن «يزورملا دمحأ وبأ «-مهالوم- يودعلا ناليغ نب دومحم - ٤١

 "ق س ت م خ / كلذ دعب ليقو «(ه ۲۳۹) ةنس تام «ةقث

 هنع انبتك :متاح يبأ نبا لاق «رامتلا رمع وبآ «يزارلا ناذاش نب رذنلا - ۲

 .""هب ساب ال :لاقف «هنع يبآ لئس «قودص وهو

 لبق تام «ةقث «يرصبلا يمضهحا يدزالا نابهص نب يلع نب رصن - ۳

 . ٤ / نیتتمو نيسمخلا

 ردب يبآ نب مامه وبآ «ينوکسلا سيق نب دیلولا نب عاجش نب دیلولا - ٤
 . ق تدم / (ه ۲۳) ةنس تام «ةقث دادغب ليزن «يفوكلا

 تقث «نابهو :هل لاقي «دمح وبأ «يطساولا نامثع نب ةيقب نب بهو -۵
 . س د م / (ه ۲۳۹) ةنس تام 0)

 م / (ه ۲۸)

 . “ق ت دم / (ه ۲۲) ةنس

 «يروباسينلا ايركز وبأ «يميمتلا نمرلادبع نب ريكب نب ىبحي نب ىبحي -۸

 )١( مقر رظنا )0(.
 .(۱۹) مقر رظنا (۲)
 .(۱۵4) مقر رظنا (۳)

 .(۱۰۹) مقر رظنا (4)
 .(۲۹۹ ۰۱۲۰) مقر رظنا (0)
 .(۱۲ ۰۳۲) مقر رظنا ()
 .(۹1 ۰۵۰) مقر رظنا (۷)

 .(۳۱۳ ۰۱4۸ ۰۱۱) مقر رظنا (۸)



 يزورملل - « ةنسلا » باتك ۳۰

 .''"فلؤملا هنع رثکآ دقو «س ت م خ / (ه 777) ةنس تام «مامإ تبث ةقث

 «ةقث ءيرصملا ىسوم وبأ .یندصلا ةرسيم نب یلعالادبع نب سنوي -4

 "ق س م / (ه ۲۹6) ةنس تام

 :" «ةنسلا» باتك جراخ فنصلا خویش #

 .(ه ۲۱6) ةنس تام «قاحسإ وبآ يمدالا نامیلس نب دشار نب میهاربا -۱

 .ةقث ناك :يدادغبلا بيطخلا لاقو «قودص وهو دادغبب هنع انبتک :متاح يبآ نبا لاق

 هقن «دادغب ليزن «یربطلا قاحسا وبآ «يرهوجلا ديعس نب میهاربا ¥

 م / (ه ۲۵۰) ةنس دودح يف تام «ةجح الب هيف ملكت ظفاح

 مازح نب دلاخ نب هللادبع نب ةريغملا نب هللادبع نب رذنملا نب ميهاربإ -4

 ةنس تام ؛نآرقلا لجأل دمحأ هيف ملكت «قودص .-يازلاب- ىمازحلا يدسألا

 ق س ت َح / (ه ۲۳۲)

 ظفاح ةقث .قشمد ليزن «يناجزوجلا قاحسإ نب بوقعي نب ميهاربإ -6

 .س تد / (ه ۲۵۹) ةنس تام «بصنلاب ىمر

 نب نهرلادبع نب بعصم نب ةرارز نب ثراحلا نب ركب يبأ نب دمحأ -5

 «يآرلاب ىوتفلل ةمثيخ وبآ هباع ءقودص «هيقفلا ىندملا يرهزلا بعصم وبآ .فوع

 )۱( قلم ۰۷۸ ۰۷۷ ۰۷۱۰۷ ۰۷۳ ۰۳ ۰۲) مقر رظنا ۰۱۰۸۰۱۰۷ ۰۱۱۵ ۰۱۱۷ ۰۱۱۹

A44 AY ۳ AIT of No MEV ATY MFO ATE ATT 1۲4 1° 

۳۲۰ ۳۱۰ ۳۰۹ ۰۲۸۹ ۰۲۸۸ ۰۲۸۷ ۰۲۷: ۲۷ TTT TTY CTIA YE "لكل e1۱ 

.)۳۹۲ ۰۳٩ ۰۳۳۲ TTY TTT ۲ ۲۱ 

 .(1۸) مقر رظنا (۲)

 يف هل وري ۸ نمو ««ةالصلا ردق میظعت» باتک يف مهل یور انه نیروکذلا هخویش مظعم (۲)

 .هیلع تهبن ؛روکذلا باتکلا

 .(۳ )١5/ «ریسلا» :رظنا ()



 ۳۱ يزورملل - « هنسلا » باتك

 .ع / (ه ۲۸۲) ةنس تام

 تام ثیدحا يف رمالا میقتسم :نابح نبا لاق فیس نب ركب نب دمحأ -۷

 .(ه ۲۷ ) ةنس

 نب يلع وبآ «يروباسينلا یملسلا دشار نب هللادبع نب صفح نب دمحأ -۸

 .س د خ / (ه ۲۵۸) ةنس تام .قودص «ورمع يبآ

 .""يزورلا ينابيشلا لبنح نب دمحأ لجبملا مامإلا -4

 ةنس تام ظفاح ةقث «يسخرسلا رفعج وبأ يمرادلا ديعس نب دمحأ -۰

 .ق تدم خ / (ه ۲۵۳)

 تام ظفاح ةقث «هیقفلا يزورلا نسحلا وبآ .بویآ نب رايس نب دمحأ ١-

 .س / (ه 514) ةئس

 ابأ :ىنكي رسب نب ديلولا نب كلملادبع نب راكب نب نهرلادبع نب دمحأ ۲
 .ق س ت / (ه ۲۸) ةنس تام «ةجح الب هيف ملكت قودص «يرسبلا ديلولا

 نکس «ةرصبلا لهأ نم «نامثع وبآ «يمدقملا ركب يبأ نب دمحم نب دمحأ -۳

 .قودص وهو «ةكمب هنم تعمس :متاح يبآ نبا لاق «(ه 515) ةنس تام «دادغب

 .نابح نبا هقنوو

 نبا -ةحوتفم ياز مث هةيناتحت اهدعب نونلا رسكب- كرين نب دمحم نب دمحأ - 6

 .ق /(ه )۲٤۸ ةنس تام .ءيش هظفح يف قودص «يسوطلا رفعج وبأ يدادغبلا بيبح

 قودص «(جاز) ب بقلملا ءيزورملا يلظنحلا دشار نب روصنم نب دمحأ -06

 .م / (ه ۲۵۸) ةنس تام

 ءمصألا .دادذغب ليزن .يرغبلا رفعج وبأ «نهرلادبع نب عينم نب دمحأ -7

 .ع | (ه ۲ 5 5) هنس تام طظفاح ةقث

 يزورلا يميمتلا بوقعي وبأ «جسوكلا مارهب نب روصنم نب قاحسإ ۷

 )١( (ريسلا» )١5/ ۳۳(.

 )۲( «ريسلا» )۱۱/ ۲۰۲(.



 يزورملل - « ةتسلا » بانك ۳

 م بم

 .ق س ت م خ / (ه ۲۵۱) ةنس تام «تبث ةقث

 بحاسص .هيقفلا مامولا «ميهأربإ وبآ «يرصلا ينزملا ییک نب ليعامسإ -

 ."(ه ۲۱6) ةنس تام .هذیملتو یعفاشلا

 ."رامع نب رفعج -8

 يفقثلا ةرکب يبأ نب هللاديبع نب رمع نب صفح نب ورمع نب دماح -۰

 .د م / (ه ۲۵۹) ةنس تام ظفاح ةقث .(رعاشلا نبا) ب فورعلا

 «يلع وبأ «يناجرجلا يدبعلا دعا نب - ىيحي- عيبرلا يبأ نب نسحلا -

 .ق / (ه ؟557) ةنس تام «قودص «دادغب لیزن

 بحاص «يدادغبلا ىلع وبآ «ینارفعزلا حابصلا نب دمحم نب نسحلا -۳

 وأ- (ه ۲۲۰) ةنس تام فن هخویش نم ةيناثلا ةقبطلا يف هکراش دقو «یعفاشلا

 ٤. خ / -اهلبق

 «دادغب لیزن «يفوكلا هللادبع وبآ «یلجعلا دوسالا نب ىلع نب نيسحلا - ٤

 .ت / هنع ىور دواد ابأ نأ تبثي ۸ ءاريثك یطخم قودص

 «يروباسينلا يلع وبأ يملسلا هللادبع نب رفعج نب روصنم نب نيسحلا -06

 رغصألا ريرضلا یرقلا يرودلا رمع وبأ ءزيزعلادبع نب رمع نب صفح -5

 . ق / (ه ۲٤۸ وأ ه7 55) ةنس تام هب سأب ال «-ىئاسكلا بحاص-

 ناميلس وبآ «يبضلا ليج نب ورمع نب ريهز نب ورمع نب دواد -۷

 )١( (ريسلا» )١5/ ۳(.

 ) ۸ )۲.ةمحرت هل دجأ

 )۳( هدنم نبال «ناميؤلا» :رظنا )۱/ ۲۸۰/ ۱۳۵(.



 ۳۳ يزورملل - « هنسلا د بانک

 "تم / ملسم خویش رابک نم وهو ء(ه ۲۲۸) ةئس تام «ةقث «يدادغبلا

 «يفقثلا ناملع وبآ «يدادغبلا رازبلا روصنم نب رصن نب نادعس -۸

 .(ه ۲۲۱۵) ةنس تام «قودص

 نامثع وبآ ءصاعلا نب دیعس نب هللادبع نب دمحم نب نامثع نب دیعس ٩۹-
 .(ه ۲۹6) ةنس تام نابح نبا هقثو تفوکلا لهآ نم طانحا

 .ةقث ءيفوكلا نامثع وبأ «يثعشألا يدنكلا لهس نب ورمع نب دیعس -۰

 ."سع / (ه ۲۳۰) ةنس تام

 .(۲۷۱ /۸) «تاقثلا» يف نابح نبا هرکذ «يزورلا دوعسم نب ديعس -۱

 بسنی دقو نامثع وبآ يطساولا حیجن نب رهزألا نب ىيحي نب دیعس -۲
 .ق م / (ه ۲4۶ وأ اه ۲۳) ةنس تام هدج ىلإ

 ؛اقودص ناك «يفوكلا يساژرلا دمحم وبآ «حارجلا نب عيكو نب نایفس -۳

 طقسف ؛لبقی ملف .حصنف .هثيدح نم سیل ام هيلع لخدأف هقاروب یلتبا هنأ الا

 .ق ت / هثيدح

 «يرلا لیزن «يركسعلا دوعسم وبآ «يدنكلا سراف نب نامثع نب لهس 6
 .م / (ه ۲۳۵) ةنس تام «بئارغ هل «ظافحلا دحآ

 ةقث ءيرصبلا لضفلا وبآ «يربنعلا ليعامسإ نب میظعلادبع نب سابع -۵
 .4 م تخ / (ه ۲4۰) ةنس تام ظفاح

 ظفاح ةقث «يدادغبلا لضفلا وبآ يرودلا متاح نب دمحم نب سابع ١-

 ٤. / (ه ۲۷۱) ةنس تام

 .يمورلا هّلادبع -۷

 «يعبرلا دیعس وبآ «يسيقلا فیفر نب دلاخ نب بیبش نب هللادبع -۸

 .(۳۲۲۷ /۲۲۸ /۱) لالخلل «هنسلا» (۱)

 50١(. /۲) (ظافحلا ةركذت» (۲)



 يزورملل - « ةنسلا د باتك

 .ثيدحلا هاو هنكل ؛ةمالع يرابخإ

 دمحم وبأ «يدنقرمسلا مارهب نب لضفلا نب نهرلادبع نب هّلادبع -۹

 دم / (ه ۲۵۵) ةنس تام «نقتم لضاف ةقث .دنسلا بحاص «ظفاحلا «يمرادلا

 .ت

 - داور يبأ نبا -ةدحوملاو «ميجلا حتفب- ةلّبُج نب نامثع نب هللادبع -۰

 «يزورلا نهرلادبع وبأ -ةانثم لاو ةلمهملا حتفب- يكتعلا -واولا ديدشتو «ءارلا حتفب

 ."س تد م خ / (ه ۲۲۱) ةنس تام ظفاح ةقث «(نادبع) ب بقلملا

 ‹لصألا يطساولا «نامثع نب -ميهاربإ- ةبيش يبأ نب دمحم نب هللادبع ١-

 .ع/(ه 7176) ةنس تام فیناصت بحاص «ظفاح ةقث «يفوكلا ةبيش يبأ نب ركب وبأ

 يراجنلا رفعج وبأ «يفعجلا رفعج نب هللادبع نب دمحم نب هللادبع - ۲

 .تاخ / (ه ۲۲۹) ةنس تام .دنسلا عمج ظفاح ةقث .(يدنسلا) ب فورعلا

 .ىيجحي وبأ ءيرصبلا -مهالوم- يلهابلا رصن نب دامح نب یلعالادبع -۳۲
 ۲۳۰) ةنس تام «هب ساب ال -ءارلا نوكسو «نونلا حتفب- (یسرنلا) ب فورعلا

 .س د م خ /(ه

 وبآ يقشمدلا -مهالوم- ينامثعلا ورمع نب ميهاربإ نب نمحر لادبع - ٤
 .ق س د خ / (ه ۲۵) ةنس تام «نقتم ظفاح ةقث (میحد) ب بقلملا «ديعس

 ةنس تام «قودص «يفربصلا رج وبأ «يرصبلا ثايغ نب دحاولادبع - 0

 .د /(ه ۲۰)

 نهرلادبع همسا :لاقی «يفوكلا دمحم وبأ «یبالکلا نامیلس نب ةدبع -7

 .ع / (ه ۲۸۷) ةنس تام «تبث ةقث

 ماما يزارلا -خورف نب ديزي نب میرکلادبع نب هللادیبع- ةعرز وبآ - ۷
 .ق س ت م / (ه ۲۹۱) ةنس تام روهشم ةقث ظفاح

 )١( «ریسلااو ۰۳۱6 /۳) «دادخب خیرات» )۱6/ ۳(.



 ۳6 يزورملت - « ةنسلا د باتك

 دادغب لیزن «یرصبلا دیعس وبآ «یریراوقلا ةرسيم نب رمع نب هللادیبع - ۸

 . "سد مخ /حصألا ىلع (ه 775) ةنس تام .تبث َةَقث

 - ىّمعلا -ءارلا حتفو «فاکلا نوكسو «ميملا مضب- مّركُم نب ةبقع -4

 .ق ت د م / ةقث «يرصبلا كلملادبع وبأ -ميملا ديدشتو «ةلمهملا حتفب

 75717) ةنس تام «ةقث «يلالطا -ىسوم- ىسيع يبأ نب نسحلا نب يلع -۰

 .د /(ه

 بحاص «قودص «روباسین ليزن ءيوسنلا ريرج نب ديعس نب يلع 4١-

 .قف س / نيتئمو نیس و عضب ةنس تام «ثیدح

 فرعی لصالا يئاسن «يدادغبلا رازبلا ةريغملا نب لهس نب يلع -۲

 .ةقث وهو «ملسم نب نافع هتمزالل ؛-ءافلا دیدشتو تلمهلاب- ينافعلاب

 .میحرلادبع نب لضفلا ۳
 رسبو ءاهب ثّدحو دادغب مدق «سابعلا وبآ ءيرصبلا یسوم نب لضفلا - 6

 ءاريسخ الا هلاح نم تملع امو :یدادغبلا بيطخلا لاقو «نابح نبا هقثو «ىأر نم

 .(ه ۲ ۱۶) ةنس تام

 .يزورلا نهرلادبع نب لیضف ۵

 ب بقلی «يلمتسلا ميهاربإ نب ركب وبأ «يخلبلا ريزو نب نابآ نب دمحم -1
 .4 خ / (ه )۲٤٤ ةنس تام ظفاح ةقث ءعيكو يلمتسم ناكو (هیودم)

 ةنس تام «تبث ةقث «دادغب ليزن «رکب وبأ «يناغصلا قاحسإ نب دمحم -۷

 م /(ه ۲۷۰)

 يراخبلا هللادبع وبأ يفعحا ةريغلا نب ميهاربإ نب ليعامسإ نب دمحم -۸

 .س ت / (ه ۲۵۲) ةنس تام ثیدحا ةقث يف ايندلا مامإو ظفحا لبج

 يدادغبلا هللادبع وبأ «-مهالوم- يمشاما نايرلا نب راكب نب دمحم - 4

 )١( «ريسلا» )١5/ 55(.
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 .د م / (ه ۲۳۸) ةنس تام یناصرلا

 .د م خ /(ه ۲۵۵) ةنس تام .قودص «يطساولا برح نب دمحم -۰

 .هللادبع نب صفح نب دمحم 0١-

 نسح نيعم نبا ناكو .فیعض ظفاح «يزارلا نايح نب ديمح نب دمحم -۲
 .")ق تد / (ه ۲۸) ةنس تام هيف ىأرلا

 ةنس تام «ةقث ءركب وبأ ءيرصبلا يلهابلا ريثك نب دالخ نب دمحم -۳

 .ق سد م / (ه ۲۰)

 ليزن «يراجتلا ركب وبأ -مهالوم- يميمتلا ركسع نب لهس نب دمحم -5
 .س توم /(ه ۲۵۱) ةنس تام من دادغب

 ءار امهنیب ؛نوتحوتفم نیمیجب- يئارجرجلا نایفس نب حاّبصلا نب دمحم ٥-
 .تد / (ه ۲۰) ةنس تام .قودص ءرجاتلا رفعج وبآ -ةفيفخ ءار مث «ةنكاس

 554) ةنس تام «ةقث ءيرصملا نيعأ نب مكحلادبع نب هللادبع نب دمحم -7

 .""س /(ه

 ظفاح «ةقث «نمحر لادبع وبأ «يفوكلا «ينادمُها ريم نب هللادبع نب دمحم -۷

 . "ع / (ه 57 5) ةنس تام ءلضاف

 فورعلا «ىيحي وبأ «زازبلا يدادغبلا ريهز يبأ نب ميحرلادبع نب دمحم -۸

 .س ت د خ / (ه ۲۵۵) ةنس تام ظفاح ةقث (ةقعاص) ب

 .يزورملا ماطسب نب ملسم نب مكحلا نب ةدبع نب دمحم -4

 «فیرط :هيبأ مساو «نيعألا نب ركب وبأ يدادغبلا باتع يبأ نب دمحم -۰

 .ت قم / (ه ۲۶۰) ةنس تام «قودص «فیرط نب نسح :ليقو

 )١( «ريسلا» )١5/ 55(.

 ) )۲(ربعلا» )١/ 4۲۷(.

 ) )۲(ريسلا» )١5/ ۳(.
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 .ةقث قودص «رفعج وبآ «یزارلا ثراحلا نب رامع نب دمحم -۱

 ب فورعلا ءيرصبلا یسوم وبآ «يزنعلا ديبع نب ىنثملا نب دمحم -۲
 يف اتامو «ناهر يسرف رادنبو وه ناکو «تبث ةقث همسابو هتینکب روهشم «(نمزلا)

 .ع / (ه ۲۵۲) ةدحاو هنس

 - (ةراو نبا) ب فورعملا «يزارلا هللادبع نب نامثع نب ملسم نب دمحم -۳

 .س / (ه ۲۷۰) ةنس تام ظفاح ةقث .-ةففخملا ءارلا حتفب

 .فسوي نب ذاعم نب دمحم -۶

 «ةكم مث دادغب ليزن «يزورملا يئاسكلا نسحلا وبآ «لتاقم نب دمحم -۵

 .خ / (ه ۲۲ ۲۱) ةنس تام من

 ةنس تام طظفاح ةقث «لامجلا رفعج وبأ «یزارلا نارهم نب دمحم - 7

 .د م خ /-اهلبق قلا يف وآ- (ه ۲۳۹)

 -نون ءاهلا لبقو «ةلمهملا حتفب- ةنيمس يبأ نب ىيحي نب دمحم -۷

 .(ه ۲۳۹) ةنس تام «قودص «رامتلا رفعج وبأ «یدادغبلا

 هدادخب لیزن يرصبلا يدزالا عفان نب ميرکلادبع نب ىيحي نب دمحم -۸
 .ق تدق / (ه ۲۵۲) ةنس تام هم

 «يراخبلا خویش يف يدع نبا هرکذ .قودص «يزورلا مدآ نب دومم -4

 .خ / (ه ۲۵۸) ةنس تام

 ةنس تام ءاريثك ئطخي قودص «يصمحلا يملسلا حضاو نب بیسلا -۰

 . )ھ0٤۲

 .ةقث «يدادغبلا لامحلا ىسوم وبأ «زازبلا ناورم نب هللادبع نب نوراه -۸۱

 .4م / (ه ۲۳) ةنس تام

 .ةدبع نب نوراه -۲

 .(۲ ۶۱ /۲) «یرکلا ةيعفاشلا تاقبط» ()
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 :هل لاقیو يرصبلا دلاخ وبآ «يسيقلا دوسالا نب دلاخ نب ةبذه -۳

 .د م خ / نيتئمو نیئالثو عضب ةنس تام «هنییلتب يئاسنلا درفت «دباع ةقث باده

 . قد / (ه ۲۹) ةنس تام «قودص

 «بيطخلا يقشمدلا يملسلا -رغصم نونب- ريصن نب رامع نب ماشه 0

)۲( 
¢ 

 تام «ةقث ءيفوكلا يرسلا وبأ «ىميمتلا بعصم نب يرسلا نب دانه -7

 . ٤ م ع / (ه ۲۳) ةنس

 «قدصلا هلحم ناقربزلا نب هللادبع نب -رفعج- بلاط یبآ نب یی -۷

 .(ه ۲۷۵) ةنس تام

 يمر .قودص «يرصلا -مهالوم- يمهسلا حلاص نب نامثع نب ىي -۸

 .ق د / (ه ۲۸۲) ةنس تام هلصا ريغ نم ثدح هنوکل ؛مهضعب هنیلو « ستلاب

 .(ه۲ ۱۳) ةنس تام لصالا یزورم «دایصلا ایرکز وبأ «فسوی نب ییجم -۹

 .) (ه ۲۲۹) ةنس تام ناسارخب

 .یلیالا بیبش ىبأ نب راسي -۱

 وبآ -مهالوم- يدبعلا حلفأ نب ديز نب ريثك نب میهاربا نب بوقعی -۲
 .ع / (ه ۲۵۲) ةنس تام «ةقث ءيقرودلا فسوي

 «يرلا ليزن «يفوكلا بوقعي وبأ .ناطقلا دشار نب ىسوم نب فسوي -۳

 )١( «یرکلا ةيعفاشلا تاقبط» )۲/ ۲ ۲(.

 )۲( «رسلا» )۱۶/ ۳۶(.

 )۳( «رسلا» )۱/ ۳(.

 )6( «ریسلا» )۱6/ ۳۶(.



 ۳۹ يزورملل - « هنسلا » بانک

 ق سع ت د خ / (ه ۲۵۳) ةنس تام «قودص «دادغب مث

 دنسما یوار- يلجعلا زیزعلادبع نب رهاقلادبع نب بیبح نب سنوي - 1

 .''”ةقث وه و «ناهبصأب هنع تبتك : متاح يب أ نبا لاق «- (يسلايطلا

 ديزي نب هللاديبع نب دمحم «يدانملا نب دواد يبأ نبا رفعج وبأ -4
 .خ / (ه ۲۷۲) ةنس تام «قودص «يدادغبلا

 :هذيمالت +۴

 يفقثلا -قاحسإ نب دمحم- سابعلا وبأ :مهنم ؛ريثك قلخ هنع ثدح

 نب دمحم- ركب وبأو «يقرشلا -نسحلا نب دمحم نب دمحأ- دماح وبأو «جارسلا

 ركب وبأو «''مصألا -بوقعي نب دمحم- سابعلا وبأو «يروباسينلا -رذنملا

 وبأو «يزورملا رصن نب دمحم نب ليعامسإو «لالخلا -نوراه نب دمحم نب دمحأ-
 -دمح نب رفعج نب نامثع- رمع وبأو ؛يخلبلا -يلع نب دمحم نب هللادبع- يلع
 - مرخألا نباو «هيقفلا -يسوطلا فسوي نب دمحم نب دمحم- رضنلا وبأو «-نابللا

 .ريثك مهريغو «-يروباسينلا ينابيشلا فسوي نب بوقعي نب دمحم

 هيلع ءاملعلا ءانثو «ةيملعلا هتناکم +

 لصو يتلا ةيلاعلا ةيملعلا ةناكملا مامالا اذه ةمجرت يف رظانلا ىلع یفخ ال

 ةديقعلا لاجم يف اميس ال مولعلا نم ريثك يف ءاملعلا نم هنارقأ رب دقف ءاهيلإ

 يصاقلا كلذب هل دهش «فالخلا لئاسم ةفرعمو هقفلاو «ةنسلاو «ثيدحلاو

 .هدعب ءاج نمو هرصاع نم «فلاخملاو قفاوملا «ينادلاو

 فاصوالاب هفصوو «هیلع ىنثأ دق -هّلا همحر- فلؤملل مجرت نم لكو

 .ءاربكلا لوحفلاو «ءاملعلا ةمئألا ىلع الا قلطت ال اًباقلأ هيلع اوقلطأو «ةليمجلا

 )١( هدنم نبال «نایٍلا) )۱/ 575/ ۱۳۷(.

 خویش نم وهو هل ةمجرتلاو هب فيرعتلا نع ىنغت هترهش «روهشم ةقث ظفاح مامإ وهو (۲)

 نب دمحم مامإلا) :هل ريتسجاملا ةلاسر يف يعيفنلا رينم نب مسوم هفرعي مل كلذ عمو «نيفورعملا مكاحلا

 .(!) (۷۹ /۱) «فلسلا ةديقع نايب يف هدوهجو يزورملا رصن
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 0 ١

 .' "«يزورملا هللادبع

 اذإ ةرم ريغ لوقي يلهذلا ىيحي نب دمحم تعمس :ةبيتق نب ليعامسإ لاقو #

 ."«یزورلا هللادبع ابأ اولس» :ةلاسم نع لئس

 يزورملا رصن نب دمحم ناك» :يرصملا مكحلادبع نب هللادبع نب دمحم لاقو #
 ."7(؟ناسارخجب فيكف ءامامإ اندنع

 ةمئأ نم نيمامإ تكردأ» :يغبصلا -قاحسإ نب دمحأ- ركب وبأ لاقو #

 -رصن نب دمحم - هللادبع ابأو «يزارلا متاح ابأ :امهنم عامسلا قزرأ مل ءنيملسملا
6) 

 الروزی«  .

 يزورملا رصن نب دمحم :يروباسيتلا ىبحي نب ىبحي سلاج مث ...» :لاقو *
 نم لقعأ ناسارخ ءاهقف نم ىيحي دعب ري ملف .هلقعو هتمس نم ذخأ ىتح «نينس
 .©!(رصن نبا

 نبا دمحم اهب تيأرو ءدنقرمس تلخد» :يسوبدلا قاحسإ نب دمحم لاقو *

 .'«ثيدحلا يف ارج ناكو «يزورملا رصن

 انخياشم نم لوألا ردصلا ناک» :يضاقلا فسوي نب دمحم نب دمحم لاقو #

 ىيحي نب ىيجحيو «يزورملا كرابلا نب هللادبع :ةعبرأ ناسارخ لاجر :نولوقي
8 ۰ )¥( 

 . "«یزورلا رصن نب دمحمو «هيوهار نب قاحسإو «يروباسينلا

 .(۱۷۷ /۲۸۰) مكاحلا هللادبع يبأل «ثيدحلا مولع ةفرعم» (۱)

 مالعأ ريساو ۰۳۱۲ /۳) «دادغب خيرات»و ۰۱۷۸ /۲۸۰) «تیدحا مولع ةفرعم» (۲)

 مالعا ريس»و ۳۱۲(۰ /۳) «دادغب خیرات»و ۱۷۰ /۲۸۰) «ثیدحا مولع ةفرعم» (۳)

 .(۳۵ /۱6) «ءالبنلا

 .(35 )١5/ «ريسلا»و ۳۱۲ /۳) «دادغب خيرات )(€)

 ) )6(ريسلا» )۱6/  ۳۵-۳(.

 ۳۱١(. /۲) (دادغب خيرات» (5)

 )۷( «ريسلا» )١5/ ۳۵(.



 ١: يزورملل - « هنسلا د باتك

 ملعأ ناكو «فنصو عمج نم ايندلا يف ةمئألا دحأ ناك» :نابح نبا لاقو #

 .""”(ملعلا يف ةنايص مهرثكأو «فالتخالاب هنامز لهأ

 هنإف «ةريثك هبقانمو يزورملا هللادبع يبأ لئاضف» :مكاحلا هللادبع وبأ لاقو #

 هرکذ نكمي نأ نم رثكأف ؛ثيدحلا هقف يف همالك امأو «ناسارخب ثيدحلا مامإ

 نم اندنع «ءزج ةئم تس ىلع ديزت اهلعلو ةروهشم نيملسملا دالب يف هتافنصمو

 .""«ءزج ةئم ىلع ديزي ام تاعومسملا

 ."”(ةعفادم الب هرصع يف ثيدحلا لهأ مامإ «ملاعلا «دباعلا «هيقفلا» :لاقو #

 نم قفوملا «ةمئالا مامإ رصن نب دمحم» :يناميلسلا ظفاحلا لاقو #

 .“«ءامسلا

 .يزورملا رصن نب دمحم :مهنمو» :يدادغبلا رهاط نب رهاقلادبع لاقو *
 فالتخا» يف هباتكو «ثيدحلاو مالكلاو هقفلا مامإو «ءاملعلا فالتخا» بحاص

 .*"«ةدلحم نيعبرأ ىلع لمتشي «ءاملعلا

 مهطبضأو «ننسلل مهعمجأ ناك نم :سانلا ملعأ» :مزح نبا مامالا لاقو #

 .هيف اوفلتخا ام هيلع سانلا عمجأ ابو ءاهتحصب مهاردأو ءاهيناعمل مهركذأو ءاهل

 ولف «يزورملا رصن نب دمحم يف اهنم متأ ةباحصلا دعب ةفصلا هذه ملعن امو
 .؛رصن نبا دمحم دنع وهو الإ هباحصأل الو «ثيدح او هللا لوسرل سيل :لئاق لاق

 .""«قدصلا نع دعبأ ال

 الإ رصن نبال مزح نبا اهاعدا ام ةطاحإلاو ةعسلا هذه» :هبقع یهذلا لاق

 54٠(. /۹) «بیذهتلا بيذهت»و ١65(. /۹) «تاقثلا» (۱)

 .(۲۸۱ ص) «ثيدحلا مولع ةفرعم) )۲)

 .(۳۳ /۱) «ربسلا»و .(۲۷ /۲) «ىربكلا ةيعفاشلا تاقبط» (۳)

 .(۲۸ /۲) (ىربكلا ةيعفاشلا تاقبط»و ۳۷ )١5/ «ريسلا» )٤(

 .(۳۱ ص) «نیدلا لوصأ» (0)

 .(8* /۱) «رسلا» (5)



 يزورملل - « هنسلا د باتك 4

 نب دمحأ لفل كلذ ءاعدا نکعو ءرصن نبال فیناصت ةعاج يف رظنلا ناعمإ دعب

 .(ملعأ هّلاو هئارظنو لبنح

 كلام باحصأ ىقلو هملع ىوحو هنع ذخأو .دجآ يقل دقلو ...» :لاقو

 ءارو ال يتلا ةياغلا يف ناك دقو مهملع ذخأو «ةفينح يبأ باحصأو «يعفاشلاو

 عرولا عم ءرظنلا ةقدو جاجحلاو «راثالاو ثيدحلاو نآرقلاب ملعلا ةعس يف اهدعب

 .«نیتلا نيدلاو ییظعلا

 «ةمحلا بتکلاو ةريثكلا فیناصتلا بحاص)» :يدادغبلا بيطخلا لاقو #

 ." «ماکح الا يف مهدعب نمو ؛ةباحصلا فالتخاب سانلا ملعا نم ناکو

 ىلع ءاملعلا فالتخاب ةمئالا ملعأ ناك هنا :لاقی» :هبقع يبهذلا لاق
 .)«قالطالا

 .)«هقفلاو ثيدحلاب اًاع ناک» :يزوجلا نبا لاقو *

 ."””(يعفاشلا هيقفلا «ملعلا نونف يف ةمالعلا عرابلا مامالا وه» :يوونلا لاقو *

 مامإلا «يزورملا رصن نب دمحم :مهنم» :ةيميت نبا مالسإلا خيش لاقو #

 .«مهملعأ نم وأ فالتخالاو عامجإلاب هنامز لهأ ملعأ وه يذلا ءروهشملا

 ىلع ماكحألا نونبي نيذلا «هتمئأو ثيدحلا ءاملع نم هنأب هفصوو

 ."” اهفيعض نم اهحيحص نوزيميو «ثيداحألا

 ."””ةياورلا ىلإ هقفلاو طابنتسالا عمج نم ةيزوجلا ميق نبا مامإلا هدع اذكو

 .(ثيدحلا راد ط - ۲۷۳ /۲) «ماكحألا لوصأ يف ماكحإلا» (۱)

 .(۳۱۵ /۳) «دادغب خيرات» (۲)

 .(۳ /۱) «ریسلا» (۳)

 .(۱۷ /4) «ةوفصلا ةفص» (6)

 ٩۳(. /۱ /۱) «تاغللاو ءامسالا بیذهت» (۵)

 .(۲ ۱۲ /5) «یواتفلا عومجم) )1(

 .(۲۶۰۱-۲۰۲ /۱) قباسلا ردصلا (۷)

 .(۱۰ ص) «بیصلا لباولا» (۸)
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 «ريثكلا بتكو ...ظفاحلا هللادبع وبأ ,مالسإلا خيش «مامإلا» :يبهذلا لاقو #

 فالتخاب هنامز لهأ ملعأ نم «ةمالع ادهتج اًمامإ ناكو «مالسالا مولع يف عربو

 .''"«هلثم نويعلا ىرت نأ لق «نيعباتلاو ةباحصلا
 نيعباتلاو ةباحصلا فالتخاب سانلا ملعأ نم ناك» :ريثك نبا ظفاحلا لاقو *

 ."”(ماكحألاب اًاع ناكو «مالسإلا ةمئأ نم مهدعب نمف

 وبأ «هيقفلا يزورملا رصن نب دمحم» :«بیرقتلا» يف رجح نبا ظفاحلا لاقو *

 .«زييمت / ةرشع ةيناثلا رابك نم «لبج «مامإ ظفاح ةقث «هللادبع

 ." «اهدابعو ءاهئالقعو «ةمألا مالعأ دحأ» :يكبسلا لاقو *

 .«مالعألا ةمئألا دحأ» :ةبهش يضاق نبا لاقو *

 فيناصتلا بحاصو «مالعألا دحأ «هيقفلا» :يدرب يرغت نبا لاقو #

 يف مهدعب نمو ةباحصلا فالتخاب سانلا ملعأ ناكو ...ةروهشملا بتكلاو «ةريثكلا

 .«ماكحألا

 يف مهب ءاضتسملاو «مالظلا حيباصمو «ىدهلا موج نم يواخسلا هدعو #

 . لاجرلا ملع يف مالكلل لهأ مه نيذلا «ىدرلا عفد

 ...هيقفلا يزورملا هللادبع وبأ «مالسالا خيش «مامالا» :يطويسلا لاقو *

 يف مهدعب نمو ةباحصلا فالتخاب سانلا ملعأ نم ناكو «نأشلا اذه يف عربو

 .""”«ماكحألا

 )( «یسلا» )١5/ ۳-۳۳(.

 .(۳۸ /۱6) («ةياهنلاو ةيادبلا» (۲)

 «ةداعسلا حاتفم» يف هداز یربک شاط هنعو- (۲4۳ /۲) «یربکلا ةيعفاشلا تاقبط» (۳)

(۲/ ۳۱۰)-. 

 .(۸۶ /۱) «ةیعفاشلا تاقبط» (6)

 .(۱۱۱ /۳) «ةرهازلا موجنلا» (۵)

 .(۳ 45 -۳۲۸ ص) «خیراتلا مذ نمل خیبوتلاب مالع ۱ ()

 .(۲۸۵ ص) («ظافحلا تاقبط» (۷)
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 :یهقفلا هبهذم #

 لئاسمو ًالوق تعمسو «ةنس نیرشعو اعضب ثيدحلا تبتک» :یزورلا لاق

 ؛ةنيدلاب و هللا لوسر دجسم يف دعاق انآ امنیبف «يعفاشلا يف يأر نسح نکا لو

 يبآ يأر بتکآ !هللا لوسر اي :تلقف «مانملا يف ةي ینلا تيأرف «ةءافغإ تیفغآ ذإ

 بتكأ :تلقف .ىثيدح قفاو ام بتكا :لاقف ؟كلام يأر :تلقف ءال :لاقف ؟ةفينح

 .يأرلاب وه سيل !يأر :لوقت :لاقو «نابضغلا هش هسأر اطالب ؟يعفاشلا يأر

 بتك تبتكف ءرصم ىلإ ايؤرلا هذه رثآ يف تجرخف .ینس فلاخ نم ىلع در وهو

 .''”(ىعفاشلا

 نب هللادبع نب دمحمو «ناميلس نب عيبرلا نم عمسو ءاهقفتو اطبض ةيعفاشلا بتك
 .""هلاوقأو يعفاشلا ءارآ مكحلادبع

 ةمئأ نم هودع لب «يعفاش هنأ تاقبطلاو مجارتلا يف بتك نم هدع كلذلو

 .ةيعفاشلا

 .«یعفاشلا هیقفلا» :"”يوونلا لاق

 .*"؟ةضورلا يف روكذم هوجولا باحصأ انباحصأ نم رصن نب دمحم :لاقو

 ناكرأ نم هیرخ نباو «ريرج نباو «رصن نبا» : ۳1( هتاقبط» 2 يكبسلا لاقو

 ۲٤۹(. /۲) (ىربكلا ةيعفاشلا تاقبطاو «.(45 ١/ /۱) «تاغللاو ءامسألا بيذهت» (۱)

 ۳۸ /۱4) «ریسلا» يف يهذلا اهرکذ الو .فللا نع حصت ةصقلا هذه نظأ امو :تلق

 .ضيرمتلا ةغيصب اذكه ««هنع يور» :لاق

 ناك -هللا همحر - هنإف ؛ةنسلل ةقفاوملا هئارآو يعفاشلا لاوقأ ىلع ةلومحمف ؛تحص ناو

 لحو يف نوقراغ مهناف ؛يعفاشلا بهذمل نيبستنملا نم نيرخآتملا فالحب ةنسلل عابتالا ديدش

 .روكذملا يرعشألا يكبسلا اميس ال «مهتمئال مهولغ طرفو مهبصعت

 .(۳ )١5/ «ريسلا» :رظنا (۲)

 ٩۳(. /۱ /۱) «تاغللاو ءامسالا بیذهت» (۳)

 .(45 /۱ /۱) «تاغللاو ءامسالا بیذهت» (6)
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 .(انيهذم

 نبا ه لی اذكو ۲۳ «هتاقبط) ٤ هركذو «يعفاشلا باحصأ نم يزاريشلا هدعو

 .ةيعفاشلا ءاهقف نم رثألا

يعفاشلل نكي 1 .مهضعب لاقو
 ۳۱( هلخم هتفو يف ة

 ادهتج ناك -هللا هحر- فلؤملا نأ -ملعأ هللاو- يل رهظي يذلاو :تلق

 ةلدألا نم اهبرق بسحب لاوقألاو بهاذملا نم حجري «ليلدلاو ةنسلل اًمظعم ءاقلطم

 اريثك لقنو «يعفاشلا مامالاب رثأت هنأ ركني ال ناك نإو ءاهيلع لالدتسالا ةحصو

 اهتقالعو ننسلا عاونأ نايبو لوصألا لئاسم يف هنع هلقن رثكأ نكل ؛هلاوقأ نم

 .كلذ وحنو «باتكلاب

 ام لك «تحب لوصأ باتك وهف .كلذ ىلع ليلد - كيدي نيب يذلا- انباتكو

 نباو .دمحأ مامإلاك ؛هريغ نع لوقنم وهف يعفاشلا نع -هللا هحر- فلؤملا هلقن

 ديعقتلاب قبسلا بصق زاح -هللا هحر- يعفاشلا مامالا نكل ؛رذنملا نباو «ةميزخ

 .ةباتكلاو ليصأتلاو

 نم يربطلا ريرج نباو ةميزخ نبا نيمامإلا ٌدَع ةتبلأ حصي الف ؛الاو

 لهف .نیدهتج اناک لب «نيملاعلا نيذه بتک يف رظن نم لكل حضاو ادهو «ةيعفاشلا

 .الك !؟ةيعفاشلا نم اودع ؛لئاسم يف -هللا هحر- يعفاشلا مامإلا اوقفاو نإ

 :ةئسلاب هكسمتو هتدابع نسح

 ءاهضايح نع هبذو «ةنئسلل -هللا هم رد فلؤملا بح ىلع ليلد | لھ انباتك

 لك ءاهلهأ نم ريذحتلاو .عدبلاو فالتخالا مذو «سانلا نيب اهرشنو ءاهب لمعلاو

.)۲۵۱ /۲( )( 

 .(۱۰۷ ص) «يزاريشلا تاقبط» ()

 .(۵6۳ /۷) «خیراتلا يف لماکلا» ()

 ۲۰۱/۲(۰) «یربکلا ةيعفاشلا تاقبط»و ۰۲۲۳ /۲) «نامزلا ةآرم»و 4٩ /۲) ربعلا» (۳)

 .(۳۱۰ /۱) «ةرضاحما نسحاو
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 .ةالك دمحم نيلسرملا ديس ةنس ىلع ةريغو اصرحو «نيدلل ةنايص هلعف كلذ

 .جرح الو ثدحف ؛هبرل هتعاطو هتدابع نع امأ

 اعوشخ مهرثكأو «ةالص سانلا نسحأ نم ناك :ريثك نبا مامإلا لاق
 . "هيف

 .'"”نيفورعملا دابعلا نم -هللا هحر- ناكو

 :-هّللا همحر - هنع هوركذ ام ةالصلا يف هعوشخ روص نمو

 ینغلبو «هنم ةالص نسحأ تيأر امف ؛هللادبع وبأ امأف» :يغبصلا ركب وبأ لاق

 ."”«(كرحتي لو ههجو ىلع مدلا لاسف «هتهبج ىلع دعق اًروبنز نأ
 نب دمحم نم ةالص نسحأ تيأر ام» :مرخألا نب بوقعي نب دمحم لاقو

 بجعتن انك دقلو هسفن نع هبذي الو مدلا ليسيف «هنذأ ىلع عقي بابذلا ناك ؛رصن

 بصتنیف هردص ىلع هنفد عضي ناك «ةالصلل هتئيهو هعوشخو هتالص نسح نم
 .((ةيوصنم ةبشخ هنأك

 .«اًیرک ةالصلا ريثك ناکو» :يزوجلا نبأ لاقو

 :''"نيطالسلاو ءارمألاب هتقالع +

 عم هتقالع يف حلاصلا فلسلا نم ملعلا لهأ ةريس ىلع يزورملا مامإلا ناك

 تحیصنلا بجاو ءادأل الإ مهيلع لوخدلا هتداع نم نكي ملف «ءارمألاو ءافلخلا

 ناكو «ةصاخلاو ةماعلا ىدل مارتحاو «ةبيه هل تناكو «ةنسحلا ةظعوملا ميدقتو

 )78/١5/(. «ةیاهنلاو ةيادبلا» (۱)

 .(۲ 7 /۲) «یرکلا ةيعفاشلا تاقبط» (0)

 .(۳۱ /۱6) (ريسلا»و ۳۱۷ /۳) «دادغب خیرات» 69

 )٤( (ريسلا» )١5/ 5-/70(.

 .(۱۱۳ ص) «ملعلا ظفح ىلع ثحلا»و :.(754-06 /5) «مظتنلا» (6)

 نهرلادبع روتكدلا انقيدصل (9۸-۵۹ /۱) «ةالصلا ردق ميظعت» :ةمدقم رظنا ()

 .-هللا هقفو- یئاویرفلا
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 نومدقي اوناكو «ةينيدلاو ةيملعلا هتلزنم ىلإ اًرظن ؛هنومرتحيو هنولجی ماكحلاو ءارمألا
 دنقرمسب تنك :-دمحأ نب ليعامسإ- ميهاربإ وبأ ريمألا لاق ءايادهلاو اياطعلا هيلإ

 نب دمحم هللادبع وبأ لخد ذإ «ينج ىلإ قاحسإ يخأ سلجو «ملاظملل اًموي تسلجف
 يلاو تنأ :لاقو «قاحسإ يخأ یبتاع اجرخ املف «هملعل ًالالجإ تمقف ءرصن

 .ةسايسلا باهذ اذهبو !هيلإ موقتف «كتيعر نم لجر كيلع لخدي «ناسارخ

 ينأك «مانلا يف لو ينلا تيأرف -كلذب بلقلا مسقنم انأو- ةليللا كلت تبف

 تبث !ليعامسإ اي :لاقو ءيدضعب ذحخأف ی ىنلا لبقأ ذإ ءقاحسإ يخأ عم فقاو

 بهذ :لاقف قاحسإ ىلإ تفتلا مث ءرصن نب دمحم كلالجإب ؛كينب كلمو ككلم

 .'”رصن نب دمحمب هفافختساب ؛هینب كلمو قاحسإ كلم

 ."”ةنس نيرشعو ةئم نم رثكأ هينبو ليعامسإ كلم يقبف :يوونلا داز
 ۳)هتدیقع +

 هباتکو «دئاقعلا باوبآ عيمج يف حلاصلا فلسلا بهذم ىلع -هّللا همحر- ناك

 ءاذه ىلع دهاش ربكأ «هنم نایالا بابو ؛«ةالصلا ردق میظعت باتکاو «ةنسلا)

 میظعت» :میقلا هباتک يف ةيفاو ةسارد هيف سانلا بهاذمو «ناميإلا ةلأسم سرد دقو

 .ةيملع ةشقانم قرفلاو بهاذملا عيمج شقانو .فلسلا بهذم ديأو ««ةالصلا ردق

 نأ قحتسيف «هيلإ ةاعدلا نم ناك لب ءبسحف فلسلا دقتعم ىلع نكي مل وهف
 عيمج ىلع ركنأ دقو «ةحيحصلا ةيفلسلا ةديقعلا ىلإ ةيعادلا «ةنسلا بحاصب فصوي
 باتك نم ناميإلا باب يف يلجو حضاو وه امك «راكنإلا دشآ ةعدتبملا قرفلا
 .(ةالصلا ردق میظعت)

 ضعب يف ملكت اذه لجألو «هاري ناك ام ءادبإ يف اتیرج -هللا همحر- ناکو

 ,((567 /؟)(ظافحلاةركذتا»و )١5/ ۰۳۹٩ (ريسسلا»و ۳۱۸ /۳) «دادغب خيرات» )۱(

 .(۲۵۰ /۲) «یرکلا ةيعفاشلا تاقبطاو
 .(44 /۱ /۱) «تاغللاو ءامسالا بیذهت» (۲)

 .(۵۹-1۲ /۱) «ةالصلا ردق میظعت» باتک ةمدقم نم (۳)
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 نم ءيشب هرصع يف عدبلا لهأو ءرثألاو ثيدحلا لهأ ىدل ةساسحلا لئاسلا

 نبا ظفاحلا لاقف ءاهيف هضوخل ملعلا لهأ هيلع ركنأف تلاسلا ةقيقح نايبل ؛ةحارصلا

 .قولخم ناهيإلا ناب «ناميإلا» باتك يف رصن نب دمحم حرص :ناميإلا ةلأسم يف هدنم

 كلذ ىلع هرجهو :لاق مث «قولخ هظفلب نآرقلا ةءارقو ةداهشلاو رارقإلا نأو

 .قارعلاو ناسارخ ةمئأ هفلاخو «هتقو ءاملع

 نأ زوجي ال كلذكو ءزوجي ال كلذ يف ضوخلا :تلق» :هيلع اقلعم یهذلا لاق
 دابعلا قلخ هللا ناف ؛قولخ ريغ نآرقلاب ظفلتلاو «ةءارقلاو «رارقإلاو «ناميإلا :لاقي

 ءورقملاو «ئراقلا بسك نم :ظفلتلاو ةءارقلاو ءلمعو لوقف :ناميإلاو .مهلامعأو

 يهو «ناميإلا ةملك كلذكو «قولخ ريغ وهو «هليزنتو هيحوو هللا مالك وه :ظوفلملا
 سيلف نآرقلا نم ناك امو «نآرقلا يف ةلخاد «هللا لوسر دمحم هللا الإ هلإ ال» :لوق

 هداهتجا يف مامإ أطخأ املك انآ ولو قول انلاعفأو ءانلعف نم اهب ملكتلاو ,قولخم

 نبا ال انعم ملس امل ؛هانرجهو «هانعدبو «هيلع انمق هل اروفغم أطخ لئاسملا داحأ يف

 وهو ءقحملا ىلإ قلخلا يداه وه هللاو ءامهنم ربكأ وه نم الو «هدنم نبا الو «رصن
 .'"«ةظاظفلاو یوحا نم هّلاب ذوعنف نیمارلا محرآ

 يراخبلا ةصق ""«ریسلا» يف يراخبلا مامالا ةمجرت يف یهذلا رکذ دقو ءاذه

 قاسف ؟قولخ ظفللا له :ةلاسمو «نارقلا قلخ ةلأسم يف يلهذلا ىيحي نب دمحم عم

 :لاقف «يراخبلا نع يراخبلا ذیمالت لاوقآ ةدع يهذلا

 املف ءاهيف فقوف يراخبلا اهنع لئسو «قولخ ظفللا نأ يه ةلأسملا :تلق

 ةلأسم هجوي هنأ يلهذلا هنم مهف ؛كلذل لدتساو «ةقولخم انلاعفأ ناب جتحاو فقو

 يتلا ةياكحلا يف يراخبلا لاق دقو «هريغو وه هلوق مزالب هذخأو ءهيف ملكتف ظفللا

 ورمع ابأ تعمس :ليعامسإ نب دمحم نب فلخ انثدح :(«هخيرات» يف راجنغ اهاور

 .يسيقلا قاحسإ يبأ دنع اموی انك :لوقي ىراخبب فافخلا يروباسينلا رصن نب دمحأ

 )١( «ريسلا» )١5/ ۱۰-۳۹(.

(fo /۱۲( (¥) 
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 دمح لاقف «يراخبلا ليعامسإ نب دمحم ركذ ىرجف «يزورملا رصن نب دمحم انعمو
 ينإف «باذك وهف ؛قولخم نارقلاب يظفل :تلق ينأ معز نم :لوقي هتعمس :رصن نب

 سيل :لاقف «هيف اورثكأو اذه يف سانلا ضاخ دق !هللادبع ابأ اي :هل تلقف ءهلقأ مل

 .لوقأ ام الإ

 ىتح ثيداحألا نم ءيش يف هترظانف يراخبلا تيتأف :فافخلا ورمع وبأ لاق

 تلاقلا هذه تلق كنأ كنع يكحي دحأ انهه !هللادبع ابأ اي :تلقف هسفن تباط

 ؛یرلاو ءسموقو «روباسین لهأ نم معز نم :لوقأ ام ظفحا !ورمع ابأ اي :لاقف

 يظفل :تلق ينأ «ةنيدملاو تکمو «ةرصبلاو «ةفوكلاو «دادغبو «ناولحو «ناذمهو

 .''”ةقولخم دابعلا لاعفأ :تلق ينآ الإ هلقآ مل ينإف باذک وهف ؛قولخم نآرقلاب

 ىلع ماق «ةنسلاب كسمتلا ديدش يلهذلا ناك :يلهذلا ةمجرت يف یهذلا لاقو

 ئراقلا ظفلت نأ ىلإ دابعلا لاعفأ قلخ ةلاسم يف راشأ هنوكل ؛ليعامسإ نب دمحم

 دمحأ :كلذ يف ثحبلا ىبأ نكلو «حضوأ قحلاو حرص امو حولف «قولخ نارقلاب
 «ةعيرذلل اذس ؛نيملكتملا تارابع يف عسوتلاو «يلهذلاو «ةعرز وبأو «لبنح نب

 نم ملأتو «روباسين نم اًيفتخم ليعامسإ نبا رفاسو «-مهءازج هللا نسحأ- اونسحأف
 ىولي ال ضعب يف مهضعب نيرصاعتملا رابكلا مالك لاز امو «ىيحي نب دمحم لعف

 ." نیمآ انلو مه رفغو «عیمحا هللا محر ...هدرفمب هيلع

 نم ""«میظعلا يلعلل ولعلا» هباتک يف يزورلا مامالا رکذ يهذلا دروآو ءاذه

 .تقولا كلذ يف ولعلابو .تافصلاب نمویو «لوأتي ال نم مالسالا ةمئأ

 :هئافلوم +۴

 :عامجالا -۱

 دمحم لقنو» :لاقف ۱۰۷ /۱۲) «یرابلا حتف» يف رجح نبا ظفاحا هل هبسن

 )١( «ریسلا» )۱۳/ ۵۷- 8۵۸(.

 .(584 /۱۲) «ریسلا» ()

 ۳ رصتح - ۵ ص) )۳(



 يزورملل - « ةنسلا » باتك 0۰

 .ه.| «نییفوکلا نع الا ؛ينازلا يفن ىلع قافتالا «عاجالا باتک» يف رصن نب

 :ءاهقفلا فالتخا -۲

 اذکهو (ءاملعلا فالتحا) مساب يئارماسلا يحبص خيشلا قیقحتب

 ظفاحلاو (يقفلا ط- ۱۲۹ /۱) «نافهللا ةثاغإ» يف ةيزوجلا ميق نبا مامالا هل هبسن

 نب رهاقلادبع امهلبق نمو «(نایرلا راد ط- ۳۹۲ /۹) «يرابلا حتف» يف رجح نبا

 .(۳۱۶ ص) «نیدلا لوصا» يف (ه ۲۹ ت) یدادغبلا رهاط

 ةنيدلا يف ةيمالسالا ةعماجلاب ایلعلا تاساردلا يف ميكح رهاط دمحم هققحو

 يف يكبسلا هامس اذکهو «(ءاهقفلا فالتخا) مساب ریتسجالا ةداهش لينل ةيوبنلا

 .(۱۹۷ 7۳ /۱) «يبرعلا ثارتلا خیرات» يف نیکزس داؤفو .(۲۵۳ /۲) «هتاقبط»

 :ةتيلا دولجب عافتنالا -۳

 ةلعلا رکذ دقف» :لاقف ۲۸ /۲) «دیهمتلا» يف رلادبع نبا هل هبسنو هرکذ

 عافتنالا» باتک يف يزورلا -رصن نب دمحم- هللادبع وبآ :امهنیب ةوادعلل ةبجولا

 .((ةتيملا دولجب

 :نایالا -

 رکذنسو» :لاقف ۵۹۰ /۲) «ةالصلار دق میظعت» هباتک يف فلؤملا هرکذ

 .«ةصاخ «نایالا باتک» يف لاثلا اذه ىلع ةيورملا رابخألا

 هنم لقنو هدنم نبا نع ًالقن (۳۹ /۱۶) «ریسلا» يف يهذلا هركذو
 /۲) «قیلعتلا قيلغت»و ۰۱۱۰ )١/ «يرابلا حتف» يف رجح نبا ظفاحلا -اضیآ-

«oY(۲۷۵ /۱) «یراقلا ةدمع» يف ینیعلاو . 

 :ةالصلا ردق ميظعت -۵

 يئاويرفلا رابجلادبع نب نهرلادبع لضافلا روتكدلا انيخأ قيقحتب عبط

 .ةيوبنلا ةنيدلاب رادلا ةبتكم يف -هللا هقفو-

 .هسفن باتكلا نم (517-594/ /۱) رظناو
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 :زئانجلا باتک -5

 ١١5(. /۱) «روثنملا ردلا» يف يطويسلا هل هبسن

 :- سابع نبا ىلوم- يربربلا ةمركع نع بذلا يف باتك -۷
 .(ةيملعلا بتكلا راد ط - ۳۰۲ /۱) «ثيغملا حتف» يف يواخسلا هل هبسن

 :ةالصلا يف نيديلا عفر -۸

 .تادلجم ةعبرأ يف وهو

 ۲۱۳ /9) (ديهمتلا»و ۱۳۲۵ /۲) «راکذتسالا» يف ريلادبع نبا هل هبسن

 همحر -يزورملا رصن نب دمح- هللادبع وبأ لاق» :لوألا عضولا يف لاقو ۰۲۱و

 .«...ریبکلا باتكلا نم «نيديلا عفر» هباتك يف - ها

 باتک هلو» :(۱۱۱ /5) «تایفولاب یناولا» يف يدفصلا نیدلا حالص لاقو

 .؛همظعی مزح نبا ناکو «تادلجم ةعبرآ يف «ةالصلا يف نيديلا عفر»
 باتك هلو ...» :(۳۷ )١5/ (ريسلا» يف امك ؛يناميلسلا ظفاحلا لاقو

 . ۳ «ةزجعلا بتكلا نم امهريغو ««نیدیلا عفرا :باتکو «(ةالصلا ردق میظعت)

 /1و ۱۳۷ /۳) «ةیوبثلا ةنسلا جاهنما يف ةيميت نبا مالسالا خيش هل هبسنو

 .امهریغو ۸۵ /۱) «ةیعفاشلا تاقبط» يف ةبهش يضاق نباو 0

 :ةبيتق نبأ ىلع درلا -4

 ماکحا» يفو ۰۱۱۰ ص) «حورلا باتك» يف ةيزوجلا ميق نبا مامالا هركذ

 .(حلاصلا يحبص قيقحت - ۵۲۵ /۲) «ةمذلا لهأ

 وبأ :ديبع يبأل رصتنا دقو» :(4۸ /۳) «ثيغملا حتف» يف يواخسلا لاقو

 .«ةبيتق نبا ىلع هيف در .فيطل ءزج يف يزورملا -رصن نب دمحم- هللادبع
 :ةنسلا -۰

 .(۱6 - ٩ ص) هيلع مالکلا مدقت دقو ءاذه انباتك وهو

 .ه.ا «نآرقلا الإ زجعم الو !يناميلسلا لاق اذك» :-اًبقعتم- یهذلا لاق ()
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 :يزورلا رصن نب دمحم تالاژس ١-

 (نایرلا راد ط- 005 /۲) «يرابلا حتف» يف رجح نبا ظفاحا هل هبسن

 .(«هتالاوس» يف رصن نب دمحم هنع هاور» :لاقف

 :مایصلا - ۲

 يف نونکلا حاضيإ»و ۱ /7) «نیفراعلا ةيده» يف يدادغبلا هل هبسنو هرکذ

 .(۳۱۰ /۱) «نونظلا فشک ىلع لیذلا

 .دوعسم نباو اًيلع ةفينح وبآ فلاح امیف -۳

 :(۳۸ )١5/ «ریسلا» ین امك ؛«تاقبطلا» يف یزاریشلا قاحسإ وسبآ لاق

 فالتخاب سانلا ملعا نم ناکو «هقفلاو راثالا اهنمض اًبتك رصن نبا فنص)

 نبباو اًيلع ةفينح وبآ فلاخ امیف اًباتك فنصو «ماكحألا يف مهدعب نمو ةباحصلا

 .(دوعسم

 ۲۵1و ٠١١ /۳) «ةیوبنلا ةنسلا جاهنم» يف ةيميت نبا مالسإلا خيش هل هبسنو

 /۷) «مالعالا» يف يلكرزلاو ۲۹۹ /۸و ۰۰۲ /۷و ۲۲۲و ۱۲۷و ۱۲۵ /6و

۱۳۹۵ 

 :ضئارفلا باتک - ۶

 (نایرلا راد ط- ۲۰۰ /۳) «يرابلا حتف» يف رجح نبا ظفاحلا هل هبسن

 .«فلسلا لوصومب فلخلا ةلص» يف ينادورلاو

 نبا ظفاحلا كلذ یور امك ؛يزورلا نع مصألا سابعلا يبأ ةياور نم وهو

 ١18(. /۷۱) "سرهفلا مجعملا» يف هدنسب رجح

 :ةماسقلا باتك -06

 نم ناكل ؛«ةماسقلا» باتك الإ يزورلا فنصي مل ول» :يفريصلا ركب وبأ لاق

 .'«؟اهاوس اًبتك فنص دقو فيكف «سانلا هقفأ

 .(۲۶ )١5/ «ريسلا»و ۳۱۲ /۳) (دادغب خيرات» ۱(
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 «(۳۲۲ /۱) «نونظلا فشك ليذ نونكملا حاضيإ» يف يدادغبلا هل هبسنو

 رمعو ۲۸۵ ص) «ظافحلا تاقبط» يف يطويسلاو ١« /5) «نيفراعلا ةيده»و

 .(۷۸ /۱۲) «نيفلؤملا مجعم» يف ةلاحك اضر

 :ناضمر مايق - ٦

 ناملکوربو ۰۱۹۸ /۳ ) «يبرعلا ثارتلا خیرات» يف نیکزس داف هل هبسن

 .(۱۲۵ /۷) (مالعألا» يف يلكرزلاو 22١69 /۳) «يبرعلا بدألا خيرات" ف

 :ليللا مايق -۷

 يف ليللا مايق» :(۱۵۱و ۷ /؟) «نونظلا فشكا يف ةفيلخ يجاح لاق

 .«يزورملا رصن نب دمحم نيدلجم

 ردق ميظعت» نم ربكأ ليللا مايق يف رخآ فينصت هل» :يونسإلا لاقو
 .'«ةمخض ةدلحم يف هيلع تفقو ««ةالصلا

 نيدلجم ؛لیللا مايق» :(4۳ /۱) «ةيعفاشلا تاقبط» يف ةبهش يضاق نبا لاقو

 .(نيمخض

 خيرات» يف ناملكوربو 5١(« /5) «نيفراعلا ةيده» يف يدادغبلا هل هبسنو

 /۳ )١/ «يبرعلا ثارتلا خيرات» يف نيكزس داؤفو ۱۵۹ /۳) «يبرعلا بدألا

 .(۷۸ /۱۲) «نيفلؤملا مجعم» يف ةلاحك اضر رمعو (۷

 :رتولا باتك -۸

 :لاقف ء(نايرلا راد ط ٠٠١ /۲) «يرابلا حتف» يف رجح نبا ظفاحلا هل هبسن

 .«ةدلجم يف سيفن باتك وهو ««رتولا ماكحأ» :باتك يف رصن نب دمحم دنع)

 ۱۵۱(۰ و ۱۳۲۱۷ /۲) «نونظلا فشکا يف ةفيلخ يجاح :هل هبسنو

 ثارتلا خيرات» يف نیکزسو ۱9۹ /۳) «يبرعلا بدالا خیرات» يف ناملکربو

 .(۷۸ /۱۲) «نيفلؤملا مجعم» يف ةلاحك اضر رمعو ۱۹۸ /۳ /۱) «يبرعلا

 .(۳۷۲ /۲) «یرکلا ةيعفاشلا تاقبط» ()
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 عبطو «(ه ۸4۵ ت) يزيرقملا يلع نب دمحأ ةثالثلا بتكلا هذه رصتخا دقو

 .ندرألاو ناتسكابو دنهلا يف ةدع تاعبط رصتخملا

 :فوسكلا باتك 84

 ۲۳۱(۰ -۲۳۰ /۱) -ةاللا ردق ميظعت» يف -هللا هحر- هسفن فلؤملا هركذ

 انكرت كلذلف ؛«فوسكلا باتك» يف بابلا اذه يف ةيورملا رابخألا انبتك دقو» :لاقف

 .(انه اهتباتك

 :عرولا -۰

 ةيده» يف يدادخبلاو ۰۱1۹ /۲) «نونظلا فشک» يف ةفيلخ يجاح هرکذ

 ۰4۱۹۸ /۳ /۱) «يبرعلا ثارتلا خيرات» يف نیکزس داؤفو .(۲۱ /5) «نیفراعلا

 .(۷۸ /۱۲) «نيفلؤملا مجعما يف ةلاحك اضر رمعو

 يف وهو .(فوصت - ١ /۱۲۹) ةيرهاظلا ةبتکلا يف ةيطخ ةخسن هنم دجوتو

 .يرجما عساتلا نرقلا يف تخسن ء(مس ۱۸ × ۲۸) ساقم تحول (۲۹)

 :هنافو +

 (ه ۲۹6) نیتئمو نیعستو عبرأ ةنس «مرح رهش يف -هللا همر- يفوت

 .ةنس نوعستو ناتنئا رمعلا نم هلو «دنقرمسب

 اوقفتاو» :(۳۲-۳۲ /۹) «بیذهتلا بیذهت» يف رجح نبا ظفاحلا لاق

 .«نیتئمو نيعستو عبرآ ةنس تام هنأ ىلع

 .نیمآ .همرکو هنع یلعالا سودرفلا هنكسأو هللا هجر

 :هتحرت رداصم #

 .(۷ ۷۳۸-۰ /۱6) (ه ۷۷ ت) ريثك نبا مامالل «ةیاهنلاو ةيادبلا» -۱

 .(۳۱6-۳۱۸ /۳) (ه 11۳ ت) يدادغبلا بیطخلل «دادغب خیرات» -۲

 .(۱۸۱-۱۸۲ /۲) نیکزس داژفل «يبرعلا ثارتلا خیرات» -۳

 (1۵۰-۲۵۲ /۲) (ه ۷۸ ت) ىبهذلا مامإؤلل «ظافحلا ةركذت» -
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 .(ه ۸۵۲ ت) ينالقسعلا رجح نبا ظفاحلل «بيذهتلا بیرقت» ٥-

 .(45-947 ١/ /۱) (ه 1۷٦ ت) يوونلل «تاغللاو ءامسألا بیذهت» -1

 1۸٩-٩۰( /۹) هل «بیذهتلا بيذهت» -۷

 .(۱۵۳ /9) (ه ۳۵6 ت) یتسبلا نابح نب دمحم «تاقثلا» -۸

 .(۱۱۳ ص) هل «ملعلا ظفح ىلع ثحلا» -4

 ١ - ت) يطويسلل «ةرضاحملا نسح» ٩۱۱ (ه )١/ ۳۱۱-۳۱۰(.

 .(۳۳-40 /۱4) هل «ءالبنلا مالعآ ريس) -۱

 .(۲۱۲/۲-۲۱۷) (ه۱۰۳۲ت) ىيلبنحلا دامعلا نبال «بهذلا تارذش» -۲

 .(۱۸-۱۷ )٤/ هل «ةوفصلا ةوفص» -۳

 ٤  -۱ص) هل «؟ظافلا تاقبطا ۲۸۶(.

 ٥ - (ه ۷۷۲ ت) یونسالل «ةیعفاشلا تاقبط» )۲/ ۱۹۱-۱۹۵(.

 ١ - (ه ۸۵۱ ت) ةبهش يضاق نبال «ةیعفاشلا تاقبط» )۱/ ۸(.

 .(۲۲ /۲) (ه ۷۷۱ ت) يكبسلل «یربکلا ةيعفاشلا تاقبط» ۷

 .(۸۷-۸۸ ص) (ه ۶۷۲ ت) یزاربشلل «ءاهقفلا تاقبط» -۸

 .(۵۰- 44 ص) (ه 0۸ ت) يدابعلل «ةیعفاشلا ءاهقف تاقبط» -848

 .(۲ ۱ /۱) هل (ریعلا» -۰

 ١- (ه ۱۳۰ ت) ريثألا نبال «خیراتلا يف لماکلا» )۷/ ۵۵۳(.

 .(۲۲۳ /۲) (ه ۷۰۸ ت) يعفايلل «نامزلا ةارم» -۲

 .(۷۸ /۱۲) ةلاحك اضر رمعل «نيفلؤملا مجعم» -۳

 ۰۳ ت) مکاخا هللاد بع يب ال (هسانجآ ةيمكو ثيدحلا مولع ةفرعم» - 5

 .(۲۸۰-۲۸۱ ص) (ه

 .(۳۱۰ /۲) (ه ۹۱۸ ت) هداز يربك شاطل (ةداعسلا حاتقما -0
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 ٦۳-١١(. /5) (ه ٩۹۷ ت) يزوجلا نبال «مظتنملا» 5

 1١١١(. /۳) (ه ۸۷۶ ت) يدرب يرغت نبال «ةرهازلا موجنلا) ¥

 .(۲۱ /5) يدادغبلل «نيفراعلا ةيده» -۸

 ۷۱۶ ت) يدفصلا كبيأ نب ليلخ نيدلا حالص «تايفولاب يفاولا» -4

 ١١١(. /۵) (ه



 نفر

 یا یا ىع
 یئ وزا نی سکس)

AANA از نجاحك جلا ها COM 

r 3 ۰ ۰ 

 هم

0۳ : 

7 E 

 1 فو دریا و

 باتکلا ناونع اهيف رهظیو -هللا همحر- يراصنالا دامح انخیش هبتکم هطوطحم نم وألا ةقرولا
 باتكلا لوأ نم صقن ىلع هيبنتلاو -.اطخ نم هيف ام انیب دقو - فلؤملا مساو



 ê, 2 ê طب وكاد دانا ا وج ان خلق يذلا

NES ال E 
 شب ی اه ۳۶

 اونم ۲ ر ا ا 1كم سس

 سموم 0 e ال اذاوخ هارو زا ساعا

 نواه هر یری دانلود نیو
 و اوصال و دسائالواو فانتا ارسال اوس سك الو تنم ذلك تلا ن
 لبس او و عباس مانههاو لر تدا لاتر ان وخر د اعا ود وکو اوباش ال

 اسا وسعت شاد ء ما طلا بر عادل تر

 مور سا امان ۱ ربوع

 دس دولت ۱ تو 56
 و

f 8ا 58 2 و  

 اع E: 2 درس 4

 ا 000000 نينا يل خط م اند
 حر رج اپات ازم راج ی وتلا اق نانعر ن ما
 نارد عو ی )سهل مقر تن لیطخطخو لا بس نه ات اذ
 هنر قرنا نا ری معین فتسمل منه نمد طول
 ها و ماتزال مو ۳ وَ که رک کد

 لس نر واک یو ھلو لو تا وسو اف نفس وکر اج نيا کو اج ا انو لحب يطال اهي( رابع رجع
 دم 2 سا لات لاب مجال و برق ی

 ةيناثلاو وألا ةقرولا طقس يظب اهيفو ةطوطخل ١ نم ةثلاثلا ةقرولا



 بش ایم ی یی فايل زنا درر اہ صابر کوک ر ت

 رق صلاح حم ناو نم وما لقال دخل ۱ دانتاسرف بکر ناجا عاملات

 ل هنکدرا عروضو نح قرم بسجل اقنع رلكرلا ص مناص
 تطکمو ترداو ني دل هيلاو ف نالا نارقلاازمه قامت مر ها
 رکا س ناو کا نارمل للان هایشاب

 روب اواخر 3 مرج هبلاناو .ئيله

 ر عادا اشبال

 ۰ ا يبلع رد

 باكا مزعل سرم تورن نورد نیل مور لا
E۳3 334 ا  

 ةطوطخملا نم ةريخالا ةقرولا



 نس
 ےک د

 ر

 یں یی ںی ج
 یں وز نی یک
 AIAN زن هديب تا 21-77



 ا كع

 بيوع و تح
 ٦1 یزورملت - « هبسلا » بانخج

 ()عالطصاو ةغل ةنسلا

 تناکآ ءاوس «ءادتقالاو عابتالل ةلوعجملا ةقيرطلاو ةربسلا يه :ةغللا يف ةنسلا

 ةنسح ةنس مالسالا يف نس نما :يي هلوق هنمو ةمومذم مأ ةدومحم «ةئيس مأ ةنسح

 «ءيش مهروجآ نم صقني الو ءاهب لمع نم رجآ لثم هل بتک ؛هدعب اهب لمعف

 ءاهب لمع نم رزو لثم هيلع بتک ؛هدعب اهب لمعف ةئيس ةنس مالسإلا يف نس نمو

 . 70م يش مهرازوأ نم صقنی الو

 ًالوق هيلإ بدنو «هنع یهنو ی ينلا هب رمآ ام ىلع قلطتف :عرشلا يف امأو
 .العفو

 6 لاق ؛-مهنع هللا يضر- ةباحصلا هيلع ناك ام ىلع ةنسلا قلطت دقو

 ." «نييدهملا نیدشارلا ءافلخلا ةنسو ىتنسب مکیلع»

 نم نیدلا يف سانلا هثدحم امیف كلذو «ةعدبلا لباقي ام ىلع ةنسلا قلطت امك

 لمع اذإ ؛ةنس ىلع نالف :لاقیف .فلسلا نع وأ 285 هنع رثؤي مل امم «لمع وأ لوق

 فالخ ىلع لمع اذإ ؛ةعدب ىلع نالف :لاقيو يب ينلا هيلع ناك ام قفَو ىلع
 ٠ .كلذ

 ینلا نع تءاج ىتلا تادابعلا لفاون نم ضئارفلا ريغ ىلع ةنسلا قلطت دقو

 .اهیلا بدنو و

 بسحب ةنّسلا فیرعت يف ةصاخلا مهتاحالطصا كلذ يف ملعلا لهالو

 :مهنم ةفئاط لك اهب تييع قلا ضارغألا

 ىزجف ؛ةدع عجارمو ةددعتم رداصم نم «ةنسلا» باتكل عئالطلا هذه ةباتك يف تدفتسا )١(

 .اًريخ اهيفلؤم هللا

 .ريخ ىلع هماتإ هللا رسي ؛«اهعابتأو اهئادعآ نيب ةنسلا» :درفلا يباتك يف اهليصافت تطسب دقو
 .(۱۰۱۷) ملسم هجرخأ (۲)

 )1١(. مقر هجيرخت يتأيس (۳)
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 لك يف ةوسالاو ةودقلا لح هرابتعاب ةي لوسرلا لاوحأ يف اوثحب :ثيدحلا ءاملعف

 .لاعفأو «لاوقأو «رابخأو «لئامشو «قلخو «ةريس نم هب لصتي ام لك اولقنف «ءيش

 .ريرقت وأ ءلعف وأ .لوق نم ال ينلا نع رثآ ام يه :مهدنع ةنسلاف ؛اذلو

 .اهدعب وأ ةثعبلا لبق ناكأ ءاوس «ةريس وأ «ةيقلخخ وأ ةيقلخ ةفص وأ

 نيمألا غلبملا هرابتعاب و لوسرلا لاوحأ يف اوثحب دقف ؛لوصألا ءاملع امأو

 لوصألا لصؤيو .هدعب نم نيدهتجملل دعاوقلا عضي يذلا «ميكحلا عراشلا نع

 يهو ؛نيفلكملا لاعفأ نم كلذب قلعتي امب اونعف «ماكحألا ىلع اهب لدتسي ىتلا

 .هتاريرقتو «هلاعفأو هلاوقآ

 امم ريرقت وأ ءلعف وأ ءلوق نم ی ینلا نع ردص ام يه :مهدنع ةنسلاف

 .يعرش مكحل اليلد نوكي نأ حلصي

 وأ ؛ابوجو دابعلا لاعفأ ىلع عرشلا مكح نع نوثحبی مهنإف ؛ءاهقفلا امأو
 لباقي ام يه :مهدنع ةنسلا ناف ؛كلذلو «ةحابإ وأ «ةهارك وأ ءابابحتسا وأ «ةمرح

 .بجاولاو ضرفلا
 تاحالطصالا عسوأ وه نيثدحلا حالطصا نأ نيبتي :تافيرعت نم قبس امو

 :ثيدحك ؛هظفل نم هنع ردص ام لك يهو كَ هلاوقآ لمشي وهف ؛ةنسلا فيرعتل

 مالسإلا ىنب» :ثيدحو ؛''”«ةحيصنلا نيدلا» :ثيدحو ""«تایتلاب لامعألا اف

 ." «سمخ ىلع
 تاولصلا ءادأك ؛هلاوحأ عيمج يف ةباحصلا انيلإ اهلقن ىتلا هلاعفآ لمشيو

 .كلذ ريغو «جحلا كسانمو

 لاعفأ نم -مالسلاو ةالصلا هيلع- هرقأ ام :يهو «هتاريرقت كلذك لمشيو

 دييأتو ناسحتسالا راهظإب وأ ءىضرلا ةلالد عم هتوكسب امإ ؛هباحصأ ضعب نم تردص

 )١( (هحيحص» يف يراخبلا هجرخأ )١(( «هحیحصا يف ملسمو )۱۹۰۷(.

 .(00) ملسم هجرخأ (۲)

 )١1(. ملسمو ۸(۰) يراخبلا هجرخآ (۲)
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 .هنم لكأي مل هنأ عم ةباحصلا ضعب هنم لکآ نيح بضلا لكأل هرارقاک ؛لعفلا

 ةيمسجلا هفاصوأو ءاهيلع هللا هقلخ ىتلا هتایه :يهو «ةيقلخلا هتافص لمشتو

 ۱ .ةیندبلاو

 .لئامشلاو قالخألا نم هيلع هللا هلبج ام :یهو «ةيقلخلا هتافصو

 .اهدعبو ةثعبلا لبق هرابخآو «هتاوزغو ي هتريس كلذک لمشتو

 رداصمو ةنَسلا بتك تامأ يف اهوظفحو ءاهعيمج ةنسلا هذه نوئدحا نود دقو

 .نيدلا اذه ظفح يف مهداهجو مهدهج ىلع دهشت ىتلا «ةفيرشلا ةيوبنلا ةريسلا
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۶ ۶ 2 05 

 هنسلا ةيحح

 الو لمتکی نأ هللا نیدل نکه الو «عيرشتلا رداصم نم ردصم ةئّسسلا

 تءاج كلذل -یلاعت- هللا باتک عم ةي ینلا ةنس ذخاب الا ؛متت نأ هتعیرشل

 هتتسب كسمتلاو ةا لوسر ةعاطب رمأت ةرتاوتلا ثيداحألاو ةرثاکتلا تایالا

 :ةمالا كلذ ىلع تعمجأو ءاهب جاجتحالاو

 :ميركلا نآرقلا ةلدأ نمف

 منی رَجَش امیف َكوُمْكَحُي ین نون ال رو الف :-یلاعت- هلوق ١-
 09 :ءاسنلا] ميت اونو تبع امم اجرح مهيضنأ يف اوج م

 ىتح دح نمی ال هنأ :ةسدقملا هتاذب ةيآلا هذه يف -ىلاعت- هللا مسقأ دقف

 هل دايقنالا بجي يذلا قحلا وهف ؛هب مكح امف هرومآ عيمج يف ی لوسرلا مكَحُي

 اوُمْلَسُيَو تیضق امم اجرح مهيضنأ يف اودجی أل من :لاق اذغو ءًارهاظو ًانطاب

 نأ رهاظلا يف هل هميكحت عم دبال لب ؛رهاظلا يف دايقنالاب يفتكي الف اميل

 ميلستلا هل ملسيو «هب مكح امن جرح ىندأ هسفن يف دجي الأو نطابلا يف هعيطي

 .زيحت وأ ةعفادم وأ «ةعزانم وأ ةعنامم ريغ نم لماكلا

 لوس أوُعيِطأ هللا وی ارنا نیا اب ی :-العو لج- هلوق -۲

 نوني متنک نا لوسّرلاَو ء هللا ىلإ هودرف ءيش يف مترات ناف مكن راي

 5۹ :ءاسنلا] 4ًاليوأت ن نحو ريح كلذ ريخآلا لار هللا

 يف هيلإ درلا وه للك لوسرلا ىلإ درلاو «هباتك ىلإ درلا وه :هّللا ىلإ درلاو

 .هتوم دعب هتنس لو «هتايح

 ْرِفْعَيَو هللا مكب ينوعبتاف هللا ٌنوُبِحَت متنک نإ لق :-ىلاعت- لاقو -۳
 ةبحم ليلد نأ نيبت ةيالا هذهف ء[" ١ :نارمع لآ] ميجر زوفغ ُهّللاَو مکبونذ مكل

 هلاوقأ عيمج يف هعابتا الا و هعابتا ىنعم لهو ايي هلوسر عابتا وه -ىلاعت- هللا
 وهف ؛ابجاو اهب لمعلا ري ملو «ةنسلا عبتي مل نم نأ :كلذب نيبتف ؟هيدهو هلاعفأو
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 .-لجو زع- هلل هتبم یوعد يف بذاك

 وأ ةنتف مُهبيصت نأ ورآ نَع َنوُفِلَحُي نیل رذخیلف» :-هناحبس- لاقو -4
 .هتنسو «هجاهنمو «هليبس وه :ٍی هرمآو ۲0۳ :رونلا] میل باذع مهم

 :ةتسلا ةلدأ نمو

 :لاق و هللا لوسر نأ :-هنع هللا يضر- يرعشألا ىسوم يبأ نع -۱

 تيأر ين) !موق اي :لاقف ءاموق ىتأ لجر لثمك ؛هب هللا ينثعب ام لثمو يلثم امنإا

 ءاوحلدأف ‹«هموق نم ةفئاط هعاطأف !ءاجنلاف «نايرعلا ريذنلا انأ يناو «ينیعب شیحا

 مهحبصف مهناکم اوحبصأف مهنم ةفئاط تبذکو ءاوجنف ؛مهلهم ىلع اوقلطناف

 نم لشمو «هب تثج ام عبتاف ىنعاطأ نم لثم كلذف ؛مهحاتجاو مهکلهأف ؛شيجلا

 .''"(قحلا نم هب تثج اب بذکو يناصع

 يتمآ لك» :لاق ب هللا لوسر نأ :-هنع هللا يضر- ةريره يبآ نع -۲

 ؛ییعاطآ نما :لاق ؟ىبأي نمو !هللا لوسر اي :اولاق .«یبآ نم الإ ةنجلا نولخدی

 .۳«یبآ دقف ؛يناصع نمو نا لخد

 :لاق و هللا لوسر نأ :-هنع هللا يضر- برکی دعم نب مادقلا نع -۳

 مکنیبو اننيب :لوقیف «يثيدح نم ثيدحب ثدحي هتکیرآ ىلع اثکتم لجرلا كشويا

 نم هيف اندجو امو ؛هانللحتسا ؛لالح نم هيف اندجو امف -لجو زع- هللا باتك

 ."' «هللا مرح ام لثم و هللا لوسر مرح ام ناو الأ !هانمرح ؛مارح

 :ةمالا عامجإ امأو

 نم امامإ دجن نل اننإف ؛مهدعب نمف ةباحصلا نم ءادتبا فلسلا راثآ انعبتت ولف

 ءاهيدهب نيدتهم ءاهب نيكسمتم الإ مهدجن ال «كلذ نم سكعلا ىلع لب ؛اهاضتقع

 .(۷۲۸۲) یراخبلا هج رخآ )۱

 .(۷۲۸۰) يراخبلا هجرخآ (۲)

 .(۲۱۵ مقر) هجيرخت يتأيس )۳)
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 .اهتفلا نم نيرذحم

 دحأ عمسأ ۸» :(۲۷۳ /۷) «مالا» هباتک يف -هللا هحر- يعفاشلا مامالا لاق

 عابتا - لجو زع- هللا ضرف نأ يف فلاخي ملع ىلإ -هسفن بسن وأ- سانلا هبسن
 الا هدعب دحأل لعجي مل -لجو زع- هللا نأو همکح ميلستلاو يب هللا لوسر رمآ

 ام نأو كلي هلوسر ةنس وأ هللا باتكب الإ لاح لكب لوق مزلي ال هنأو هعابتا

 نع ربخلا لوبق يف انلبقو اندعب نم ىلعو انيلع هللا ضرف نأو ءامهل عبت امهاوس
 هللا لوسر نع ربخلا لوبق بجاولاو ضرفلا نأ يف ؛فلتخي ال دحاو ةي هللا لوسر

 . (ِةئََع

 لكي هللا لوسر ةنس هل تنابتسا نم نأ ىلع سانلا عمجأ» :-هّلا هحر- لاقو

 .«سانلا نم دحأ لوقل اهعدي نأ هل نكي مل

 ىلإ ُهوُدْرَف ءيَش يف متعزانت ناف :-ىلاعت- هلوق دنع مزح نبا مامإلا لاقو
 ةمالا» :لاق ؛[ : ءاسنلا] «رخآلا میر هاب نونيؤت متنک نإ لوُسَرلاَو للا

 هدسج يف هحور بكريو قلي نم لك ىلإو انيلإ هجوتم باطخلا اذه نأ ىلع ةعمجم

 قب هللا لوسر دهع ىلع ناك نّم ىلإ ههجوتك «سانلاو نما نم ةمايقلا موي ىلإ
 .«قرف الو -مالسلا هيلع- هدعب ىتأ نم لكو

 يف نآرقلاك اهنأو ءاهب لمعلاو ةنسلاب جاجتحالا بوجو :قبس ام نيبتف

 نأو نآرقلا نع ةقيقحلا يف نغتسم وه اهنع ىنغتسملاف «عابتالاو ةعاطلا بوجو

 نم ةمصعلا نأو «-ىلاعت- هلل نايصع هنايصعو بل ةعاط يه ةي لوسرلا ةعاط

 .اعم ةنسلاو نآرقلاب كسمتلاب وه امنإ :لالضلاو فارخنالا
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 ةّنّسلا ةلزنم

 نم اهتلزنم حضون نأ يقبو ءاهتيجح نم انقيتو «ةنسلا ىنعم انل نيبت دقل

 :زيزعلا باتكلا

 .زيزعلا باتكلا ىلإ هتبسنو «ماكحأ نم هب ٌدرت ام ةيعون ١-
 .همدعو ءاهب باتکلا صیصخت ناکما -۲

 .همدعو ءاهب باتکلا خسن ناكمإ -۳

 .ةضراعلاو لالدتسالا دنع باتکلا نم اهتبتر ٤-

 .اهماکحا ةيعون -۱

 دحأ نع جرخت ال اهماکحآ نأ نیبتی :اهرداصم يف ةنسلا ءارقتسا لالخ نم

 :هنالن هوجو

 ثيداحأ :هلاثمو «ةماع ماكحأ نم باتکلا يف درو ام ديكأت :لوالا عونلا

 کلا نع يهنلاو فورعلاب رمالاو «جحلاو «ةاكزلاو مایصلاو قالصلا بوجو

 ريغل هب لهأ امو مالزالاو باصنالاو رسیلاو ءرمخلا نع ةيهانلا ثيداحألاكو

 هللا

 اهئادأ بيلاسأ نايبو «نآرقلا يف ةماع تايآ نم درو ام حرش :يناثلا عونلا

 ثيداحألاك ؛عناومو طورشو ءازجأ نم اهب لصتي ام لكل ضرعتلاو ءاهاثتماو

 ءاهعناومو اهطورشو اهئازجأل ةنيبملاو .جحلاو مايصلاو ةالصلا نم دارملل ةددح ا
 .ءادالا نوؤش نم اهب طبتري ام لكو

 لو ملا لن ام سانلل نیت ّركذلا كِل ارنا :-ىلاعت- لاق
 .[4 4 :لحنلا] نورم

 :لش ؛هماكحأ تایآ يف باتکلا اش ضرحتی۸ ماكحأ نایب :ثلاثلا عونلا

 ةلاخلا وأ اهیخآ ةنباو ةمعلا حاکن نيب عمجلا ميرحتو «ثاريملا نم لتاقلا نامرح



 يزورملل - « ةنسلا د بانک ۸

 بان يذ لكو «ةيلهألا رمحلا میرحتو «لاجرلل ريرحلا سبل میرحتکو ءاهتخأ ةئباو
 ۱ .ریطلا نم بلخو عابسلا نم

 نآرقلا عم ةنسلاو» :(۸6-۸۵ /4) «نیعقولا مالعإ» يف ةيزوجلا ميق نبا لاق

 :هجوأ ةثالث

 ىلع ةنسلاو نآرقلا دراوت نوكيف هجو لك نم هل ةقفاوم نوكت نأ :اهدحأ

 .اهرفاظتو ةلدألا دراوت باب نم دحاولا مكحلا

 .هل اًريسفتو «نآرقلاب ديرأ ال انايب نوكت نأ :يناثلاو

 تكس امل ةمرح وأ «هباجيإ نع نآرقلا تكس مكحل ةبجوم نوكت نأ :ثلاثلاو

 .«هیرم نع

 :نآرقلل ةئسلا نایب -۲

 باتکلا صيصخت نم عني ام كانه سيلف ؛نایبلاو حرشلا ةفص ةنسلل ناك ال

 عضوم ماقملا اذهو «ماعلا نم دارلا نع ةفشاكلا ةنيرقلا ةلزنب صصخملا ماد ام ءاهب

 :اهنم ؛بناوج ةدع يف لثمتي حرشلاو نايبلا اذهو «نملسلا قافتا

 تنیبف ةلمجم ةيلمعلا نآرقلا ماكحأ نم ريثك تءاج دقف :هلمج نایب ١-

 .امحامحإ ةنسلا

 اهتاعکرو اهناكرأو اهتاقوال نایب ريغ نم ةالصلا ءادأب رمآ هللا نأ :كلذ نمو

 ءاهتيفيك هباحصأل همیلعتو ياي هللا لوسر لعفب كلذ لک ةنسلا تنیبف ؛كلذ ريغو

 . "«يلصا ينومتيأر امك اولص» :لكك لاقف ءاهادأ امك اهئادأب مهل هرمأو

 امو ىكزي امو ءاهتبصنأو اهتاقوأو اهريداقمل نایب ريغ نم ةاكزلا هللا ضرفو

 .هليصفتو كلذ لك نايبب ةنسلا تءاجف «ىكزي ال

 كلت هلعفو هلوقب و نيبف هکسانم نيبي نأ ريغ نم جحلا هللا عرشو
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 .' «مككسانم ىنع اوذخأتل» :عادولا ةجح يف لاقو «كسانملا

 ةراهطلا ماكحأو «باتكلا يف هيلع صني مل امم موصلا ماكحأ قو نيب كلذكو

 ام كلذ ريغو «دودحلاو «تايانجلاو «عويبلا ماكحأو ةحکنالاو .دیصلاو حئابذلاو

 الي ينلا هلصفو نآرقلا يف المجم عقو

 ءاهصيصختب ةنسلا تءاج ةماع ماكحأ نآرقلا يف تدرو دقف :هماع صيصخت -۲

 نشنال ظَح لثم رکذلل مکدالوأ يف ُهَللا ٌمكيصوُي# :-یلاعت- هلوق :كلذ نمو

 ءایبنالا ريغب كلذ الب صصخف .ثوروم لصأ لک يف ةماع ةيالا هذهف ؛[۱۱ :ءاسنلا]

 .«ةقدص انکرت ام ؟ثَرْؤن الا :-مالسلاو ةالصلا هیلع- لاقف

 ءاهدييقتب ةنسلا تءاج هقلطم تایآ نآرقلا يف درو دقف :هقلطم دییقت -۳

 ؛[۱۱ :ءاسنلا] نيد وأ أ اهب يِصوُي َةّيِصَو دعب نی :-لاعت- هلوق :كلذ نمو
 ةديقم ةنسلا تءاجف ءاهرادقم ددحت لو تيملا لام نم ةيصولا جارخإب ةيآلا ترمأف

 .ثلثلاب ةيصولل

 ناكف ؛ةباحصلا ىلع تابآلا ضعب مهف لکشا دقف :لكشملا حيضوت - ٤

 نب هللا دبع نع درو ام :كلذ نمو «مهيلع لكشأ ام مهل حضوي قو هللا لوسر
 اوسِبْلَي ْمَلَو اونمآ نيل ةيآلا هذه تلزن ال :لاق هنأ ؛-هنع هللا يضر- دوعسم

 ملانيأ :اولاقو كك ینلا باحصا ىلع كلذ قش ۲ :ماعنألا] مطب مُهناَعِ

 لوق ىلإ نوعمست الأ كاذب سيل هند وا هللا لوسر لاقف ؟ملظب هناميإ سبلي

 هللا يضر- ةباحصلا مهفف 27017 :نامقل] 4ٌميِظَعمْلْظَل ةكرشلا نإ :نامقل
 هسفن ناسنإلا ملظ كلذ يف لخديف یلظلا مومع ةيآلا يف ملظلاب دارملا نأ -مهنع

 .همومع ىلع سيل ملظلا نأب ؛لاكشإلا اذه و لازأف ءقوقحلا ضعب يف هريصقتب

 ۱ .-لجو زع- هللاب كرشلا وه يذلا :ملظلا عاونآ مظعأ هنم دوصقلا امنإو

 .(۱۷۵۹) ملسمو ۳۰۹۲(۰) يراخبلا هجرخأ (۲)
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 :ةنسلاب باتکلا حسن -۳

 يف فالخ ىلع «ةنسلا نمو باتکلا نم باتکلا يف عقاو خسنلا نأ رهاظلا

 .-هللا ءاش نإ- الصفم يتأيس امك ؛خسنلا اف یعدی ىتلا ماكحألا ةرثکو ةلق

 :باتکلا نم ةنسلا ةبتر ٤-

 !رابتعالا يف باتکلا ةبتر نع ةرخأتم ةنسلا ةبتر نإ :ةفولألا تاملکلا نم

 ةبترلا ینعم ديدحت يف بارطضالل ؛هيلإ نانئمطالا نكمي لیلد ال مالک وهو
 .انه

 ىلع حصي امنإ اهیف عطقلاو تنونظم ةنسلاو عوطقم باتکلا نإ :مهتلدآ نمو
 .لیصفتلاو ةلمجلا ىلع هب عوطقم هناف ؛باتکلا فالخ لیصفتلا ىلع ال ةلمجلا

 .ءيش يلوقلا اهرتاوتم نم دجوی ال هلعلو «نونظلا ىلع مدقم هب عوطقلاو

 .ةنسلاو باتکلا نيب ةضراعلا تضرف ول حلصی لیلدلا اذهو

 ؛ریرقت وأ لعف وأ لوق يه ام ةنسلاو باتکلا نيب روصتت ال ةضراعلاو

 هيف ارذجر هللا رْيَغ دن ْنِم ناك ولو هسفن ىلع عراشلا ضقانت ةلاحتسال
 .[۸۲ :ءاسنلا] «اريثك ًافالتخا

 تناك ناف :«كلذ ىلع ةدايز وأ .باتکلل نایب امإ ؛ةنسلا نإ» :مضوق :اهیناث

 ال نايبلا طوقس نيبملا طوقس نم مزلي ذإ «رابتعالا يف نيبملل لات نايبلاف ؛انایب

 الآ دعب الإ ربتعي الف ؛انايب نكي مل نو «مدقتلاب ىلوأ وهف ؛اذه هنأش امو «سکعلا

 حلصي ليلدلا اذهو «باتکلا رابتعا مدقت ىلع ليلد كلذو «باتکلا يف دجوي

 راصتقالا ثيح نم ال ؛ةيولوالاو فرشلا ثيح نم ميدقتلا ىلع هب لالدتسالل

 ةنسلا تماد امو لاحب نايبلا نع ءانغتسالا ناكمإ مدعل ؛هدوجو عم باتكلا ىلع

 ةمادبل ؛ادحاو اليلد نانوكي امهالك لب «هب لالدتسالل ةممتم يهف ؛باتكلل انايب

 ىلع ةبترلا يف مدقتلا رابتعا نكلو «هب الإ ةيليلدلاب ضهني ال نايبلا ىلإ جاتحي ام نأ

 ؛هل ةلدألا سامتلاو لوصألا ثحابم يف هجاردإل ىنعم ال ةناكملا يف لضافتلا ساسأ

 .طابنتسالا تالاجم يف ةيلمع ةرمث ةيأ هئاطعإ مدعل
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 وهو «سايقلاو يأرلا يف ذاعم ثيدحك ؛رابخألا نم كلذ ىلع لد ام :اهثلاث

 .انتم الو انس حصي ال ثيدح

 نع باتكلاب ءانغتسالا لقعي فيك ذإ ؛بهاذلا برغأ نم بهذملا اذهو

 !؟هل ةحراشو ةنيبم يهو ةنسلا

 امه لب «هتبتر قو باتکلل ونص لالدتسالا تالاج يف ةنسلا نأ :قحلاف

 امو ءاهنع هب ءانغتسالا نكي الو «میرکلا عرشلا ىلإ امهباستنا ثيح نم دحاو

 كلذو ؛باتکلا ىلإ ةنسلا نم ةنسلا ىلإ جوحأ باتکلا» :يعازوألا هلاق ام عورآ

 .«هنم دارلا نيبت اهنأل

 ديرن ام هللاو» :لاقف «نآرقلاب الإ انوئدحت ال :هّللا دبع نب فرطمل لجر لاقو

 .«انم نآرقلاب ملعأ وه نم ديرن نكلو ؛الدب نآرقلاب
 «ةمايقلا موي ىلإ ةنسلا ظفح دق -لجو زع- هللا ناف ؛هلك اذه لجأ نمو

 ةنسلا نأ :يهو ءاهنع نيريثكلا ةلفغو اهتيمهأل ؛اهل هبنتلا بجي ةمهم ةلأسم هذهو

 .اهريغب طالتخالا نم ةنومأم «عايضلا نع ةظوفحم اهنأو «ركذلا نم

 رکذلا ارت رحت ان :- ىلاعتو كرابت- هلوق :ةنّسلا ظفح ىلع ةلدألا نمو

 - ىلاعت- هللا نم عطاق دعو ةميركلا ةيآلا هذه يفف ؛[4 :رجحلا] 4َنوُظِفاَحَُهَ نو

 ؟ركذلا وه امف ءركذلا ظفحب

 قيقدتلاو لمأتلا دنع هنكلو «ميركلا نآرقلا لمشي ام لوآ لمشي هنأ كش ال

 يحو نيدلا يف هلك و هللا لوسر مالك ناف ؛ةفيرشلا ةيوبنلا ةنسلا -اضيأ- لمشي

 يو الا َوُه نإ .ىَوَهْلا نع قطني امو كلذ يف كش ال -لجو زع- هللا دنع نم

 لك نأ يف ةعيرشلاو ةغللا لهأ نم دحا نيب فالخ الو [۳-4 :مجنلا] *ىَحوُي

 هل -یلاعت- هللا ظفحب ظوفحم هلك يحولاف ؛ركذ وهف -ىلاعت- هللا دنع نم لزن يحو

 ءيش هنم فرحي ال نأو «هنم عيضي ال نأ نومضمف ؛هظفحب هللا لفكت ام لکو «نيقيب

 -ىلاعت- هللا مالك ناكل ؛كلذ ريغ ءاج ول ذإ ؛هنالطبب نايبلا يتأي ال افيرحت اًدبأ

 «لقع ةكسم يذ لابب رطخي ال اذهو تاصقانو اًدساف :يأ- اسئاخ هنامضو ءابذك
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 غسلبم «هظفح -یلاعت- هللا يلوتب ظوفح يب دمحم هب انانآ يذلا نیدلا نأ بجوف
 :-ىلاعت- هللا لاق «ایندلا ءاضقنا ىلإ اًدبأ يتاي نمت هبلط نم لک ىلإ وه امك

 يردن ةرورضلابف ؛كلذك كلذ ناك اذإف «[14 :ماعنألا] لب نَّمَو هب مكرولنألا#

 ىلإ ةتبلا ليبس الو «نيدلا يف يب هللا لوسر هلاق ءيش عايض ىلإ ةتبلا ليبس ال هنأ

 زاج ول ذإ ؛نيقيب سانلا نم دحأ نع زيمتي ال اطالتخا عوضوم لطاب هب طلتخي نأ
 ناو رکذلا الت رحت انإ# :-ىلاعت- هللا لوق ناكلو .ظوفحم ريغ ركذلا ناكل ؛كلذ
 ۱ ٠ .ملسم هلوقی ال اذهو افلح اًدعوو اّبنک 4نوظفاح هَ

 تاجرد نم ةجرد یلعا وهو هرتاوتلاب انيلإ ًالوقنم هنوکل ؛ظوفحم نآرقلاو
 همومعل ةصّصخملاو «هل ةحراشلاو نآرقلل ةنيبلا يه ةنسلا نأ امو رابخألا توبث

 كرابت- لاق امك ءاهتطساوب الا هب لمعلا الو نآرقلا مهف نكمي الو هقلطل ةديقلاو

 4نورکفَی مهلعلَو مهیلا لژن ام سانلل نیل رکذلا كل انلْرْنَأَول :-ىلاعتو
 نم مهيلإ لّزن ام سانلل حرشیو نيبي يذلا وه هتنسب ةي ينلاف «[4 4 :لحنلا]
 -هناحبس- هللا ظفحي نأ اًيمتح اًموزل كلذ نم مزلف ؛-ىلاعتو كرابت- هللا مالك

 ال ام) :ةلئاقلا ةحيحصلا ةيلوصألا ةدعاقلا قبطنت اذه ىلعو ءاهئاقبب دهعتيو «ةنّسلا

 ظفحب الإ موقت ال هدابع ىلع -ىلاعت- هللا ةجحف «(بجاو وهف ؛هب الإ بجاولا متي

 ةنسلا ظفح كلذ نم مزلف ؛ةنسلا ظفحب الإ متي ال ظفحلا اذهو هعرشو هتلاسر

 ." بولطلا وهو

 )١( ص) «ماکحالاو دئاقعلا يف هسفنب ةجح ثيدحلا» :رظنا ۲-۱۸(.
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 ۱ ةنسلا نیودت

 نآرقلاب هيلإ یحوأو «نیلاعلل الوسرو این ةي ادمح -هناحبس- هللا لسرأ

 .كلذ عومجم يه ةنسلاف «هريرقتو هلاعفأو هلاوقأب 9 هللا لوسر هرّسفو «ميركلا

 متها دقف ؛هعابتا بجي قح هنم ردص ام لكو «غيلبتلا يف موصعم ةي ينلا نأ امبو

 ردصملا هرابتعاب ؛اريبك امامتها ميركلا نآرقلا لقنب -مهنع هللا يضر- ةباحصلا

 هل ةحراش «نآرقلل ةنيبم يهف ؛ةيكُك يبلا ةنس لقنب اومتها امك «عيرشتلل لوألا

 6م لّونام م سانلپ نیل رکذلا كل الو :هماعل ةصصخم هلمحم ةلصفم

 هللا دبعک ؛اهبتك مهضعبو ءاهوعمس امك اهودأو اهوعوو اهوظفحف .[45 :لحنلا]

 «لقنلا كلذب مهدعب ةمألا تمتهاو تامهنع هللا یضر- صاعلا نب ورمع نبا

 «تاءارقلا ملعك ؛ةءارقو ةباتك ينارقلا صنلا قيثوتب ةصاخ امولع اوؤشنأ ىتح

 حرجلا ملعك ؛يوبنلا صنلا قيثوتل اًمولع اوأشنأو دیوجتلاو .فحصلا مسرو

 ءريسفتلا مولعك ؛ةنسلاو نأرقلا مهفل ةثلاث اوأشنأو لاجرلا ملعو «ليدعتلاو

 .ضورغلاو .فرصلاو وحنلاک ؛ةمداخ امولع اوأشنأو .هلوصأو «هقفلاو

 لقي ال هنسلا نیودت يف رود مهل ناکو .مهدعب نم ناسحإب نوعباتلا ءاج مث

 رباکآ يديأ ىلع ةياورلا اوقلت دقف ؛-مهنع هللا یضر- ةباحصلا رود نع ةيمهآ

 تقفتاف ؛مسهنع اومهفو كي هللا لوسر ثيدح نم ريثكلا مهنع اولو ةباحصل
 ترهظ دقف كلذلو ؛ثيدحلا ةباتكو ةنسلا نيودت لوح ةباحصلا ءاراو نيعباتلا ءارا

 ىنتعا قلا فيرشلا ثيدحلل ةعماجلا فحصلاو ةنودملا ثیداح الا كلت ضعب

 :بتک ام رهشأ نمو «نيعباتلا رباكأ اهتباتكب

 یتللاو (ه١١١ :ت) يناعنصلا هبنم نب مامه «ةحيحصلا ةفيحصلا» -۱

 .ةلماك ةفيحصلا هذه انتلصو دقو «ةريره يبأ نع اهاور

 ءامإلا لقن امك «!هدنسم» يف اهمامتب دمحأ مامإلا اهلقن ةفيحصلا هذهو

 ةئم امامه ةفيحص) مضتو «اهحیحصا يف اهثيداحأ نم اريثك اذدع يراخبلا
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 نأ ىلع ةعطاق ةجح اهنأل ؛ةيخيرات ةيمهأ ةفيحصلا هذمو ءاثيدح نیئالئو ةينامثو

 يف الإ نودي مل ثيدحلا نأب لوقلا دنفتو ءركبم رصع يف نود دق يوبنلا ثيدحلا
 وبأ يفوت دقو «هتافو لبق ةريره ابأ يقل امامه نأ كلذو «يناثلا يرجهلا نرقلا لئاوأ

 فصتنم يف تنود ةقيثولا نأ :كلذ ینعمف (ه 54) ةنس -هنع هللا يضر- ةريره

 .لوألا ىرجهملا نرقلا

 سابع نبا نع بتكي ناك (ه ٩۵ :ت) يدسألا ريبج نب ديعس اذهو -۲

 .هفحص ىئلتُك ىتح
 اهدهاعتی بتك (ه ۱۱۰ :ت) يرصبلا نسحلا يبأ نب نسحلل ناكو -۳

 .اهدهاعتن انك اتك انل نإ :لاق دقف

 يبعشلا ليحارش نب رماع ليلجلا يعباتلا :ةرتفلا هذه يف بتك نمو -4

 تدتعا اذإ .ميسج قالطلا نم باب اذه :لاق هنأ هنع يور دقف (ه ۱۰۳ :ت)

 .ثيداحأ هيف قاس مث .تئروو ةأرملا

 .ثيدحلاب اومتها نيذلا ءاملعلا نم رخآ ددع نيعباتلا ليج نم زربيو -۵

 :مهنم ؛اهنووری اوناك فحصو ءازجأب اوظفتحاو

 .(اه ١55 :ت) يكملا -يدسألا سردت نب ملسم نب دمحم - ريبزلا وبا

 يضر- يراصنالا هللا دبع نب رباج ليلجلا يباحصلا ثيداحأ ضعب بتك ىذلاو

 اهعمج ؛ارباج ريغ نع ريبزلا يبأ ثيداحأ» :هراثآ نم انيلإ تلصو دقو تامهنع هللا

 .(ه 759 :ت) يناهبصألا نايح نب رفعج نب هللا دبع خيشلا وبأ

 ضعب انيلإ لصو دقو .(به ۱۳۱ :ت) ينايتخسسلا ةميمت يبأ نب بويآو

 .(ه ۳۸۲ :ت) یرصبلا يضاقلا قاحسإ نب ليعامسإ هعمج «هثیدح

 اوودبو «یرجما ثلاثلا نرقلا يف هنسلا نیودت يف ءاملعلا طاشن رمتساو

 يف فینصتلا قرط رهشآ نمو «ةفلتخ اقرطو ةديدج جهانم مهتافنصم يف نوجهنی
 ۱ ۱ :ثلاثلا نرقلا

 يتلا تاعوضولا تفلتخا ناو «ةدح ىلع يباحص لك ثيداحأ ممج :الوا
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 نيبترم ءافيعض وأ انسح وأ احيحص ثيدحلا ناكأ ءاوس «ثيداحألا كلت اضوانتت

  تالوانت بیترتلا عاونآ لهسأ وهو- ةباحصلا ءامسآ يف ءاجما فورح ىلع كلذ

 ثيداحأ ىلع اهضعب يف رصتقی دقو مالسالا يف ةقباسلا ىلع وأ «لئابقلا ىلع وا
 وأ تعبرالا دنسمك ؛مهنم ةعامج ثيداحأ وأ رکب يبأ دنسمك ؛دحاو يباحص

 .كلذ ريغ ىلإ ةنحلاب نيرشبملا ةرشعلا
 :ديناسملا كلت رهشأ نمو

 لوأ وهو «(ه ۲۰ :ت) !یسلایطلا دواد نب نامیلس دواد يبأ دنسم» -۱

 .ناسارخ ظافح ضعب هنع هعمج دقو ءفنُص دنسم

 دیناسلا ربكأ نم وهو .(ه ۲6۱ :ت) «لبنح نب دهآ مامالا دنسم» -۲

 .هللادبع هنبا هنع هاور اهعهآو

 مام الا دنسما :لثم وهو ؛(ه ۲۳۸ :ت) !هیوهار نب قاحسا دنسم» -۳

 .ثيداحأ ةرثکو .همجح ثيح نم !دهآ

 .هبقباسک وهو «(ه ۲۳۵ :ت) (ةبيش يبآ نب ركب يبآ دنسما - 6

 :نادنسم هلو (ه۲۹۹ :ت) «رازبلا -ورمع نب دهآ- ركب يبأ دنسم» -۵

 هيف نيبي اراخزلا رحبلا» :یمسلا وهو ؛«للعلا ريبكلا دنسملا»و ءاريغصلا دنسملا)

 .هيلع هريغ ةعباتمو ثيدحلا ةاور ضعب درفت يف ملكتيو «هريغ نم حيحصلا

 دقو .(ه ۲۷۲ :ت) !یسلدنالا داخ نب يقب نهرلا دبع يبأ دنسما - 1

 ؛دیناسلا عسوأ نم دعیو «هقفلا باوبآ ىلع هبترو «يباحص (۱۳۰۰) نع هيف یور

 .«قازرلا دبع فنصماو ««ةبيش يبآ نبا فنصم» نم ربكأ وهف

 يف يملعلا مهجاتنإب نومهاسي ءاملعلا رمتساو «يرجهلا عبارلا نرقلا ءاجو

 :نيهاجتا ىلإ فیلأتلا لاجم يف اوهجتاو «ةيوبنلا ةنسلا ةمدخ

 نرقلا ءاملع نم نيقباسلا ةقيرط سفن ىلع فينصتلا وه :لوألا هاجتالا

 ۱ :ثلاغلا
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 .ننسلا عمج نم مهنمو

 .دیناسلاب متها نم مهنمو

 :ةديدح تافنصم فیلأتب مايقلا وه :ىناثلا هام الا

 .-هحرش وأ- هبیترتو ثيدحلا عمج ىلإ فدهي ام :اهنمف

 حلطصم ملعو لاجرلا ملعك ؛ثيدحلا مولع ةمدخ ىلإ فدهي ام :اهنمو

 .اهريغو «ثيدحلا

 :لوألا هاجتالا تافنصم

 ۱ :حاحصلا -أ

 -ةميزخ نب قاحسا نب دمحم - هللا دبع یبال (ةميزخ نبا حيحصاا ١-

 .(ةمئالا مامإ) :ب نيثدحملا دنع فرعيو «(ه ۳۱۱ :ت) ىروباسينلا

 ىتسبلا نابح نب دمحأ نب دمحم متاح وبأ وهو ««نابح نبا حيحصاا -۲

 وبأ نيدلا ءالع ريمألا هبتر دقو «عاونالاو ميساقتلا» :هباتك مساو (ه ۳۵۶6 :ت)

 ءانسح ابيترت ةيهقفلا باوبالا ىلع (ه ۷۳۹ :ت) ىسرافلا ناّبلب نب ىلع نسحلا

 .«نابح نبا حيحص بيرقت يف ناسحإلا» :هباتك یمسو

 سماضا نرقلا ءاملع دجو ؛عبارلا نرقلا يف هتورذ يملعلا جاتنلا غولب دعبو

 ؛فيلأتلا يف مهفلس ةريسم نوعباتي مهتلعج «ةريثك تافنصمو ءاميظع اثاريم مهمامأ

 اما :؟نیحیحصلا»ب ىنتعا نم مهنم دجنف .فینصتلا هقیرط يف مهوذح اوذتحاف

 امهیلع جارختسالا وأ ءامهيلع كاردتسالا وأ .امهفارطآ رکذب وأ ءامهنيب عمجل اب

 ۱ .كلذ ريغو

 :عمجلا -أ

 مزح نبا مامإلا ذيمالت رابك نم وهو «(ه 4۸۸ :ت) يسلدنألا يديمحلاب فورعلا

 .یرهاظلا



 ۷۷ يزورملل - « ةنسلا » بانک

 :فارط الا -

 يمه :فارطألا بتکو ««نیحیحصلا» فارطاب ءانتعالا ىلإ نورخآ بهذو

 اهبیترتو هدیناسال عمجلا عم هتیقب ىلع لادلا ثيدحلا فرط ركذ ىلع رصتقت ىلا

 :بتكلا هذه نمو ؛ديناسملا ىلع

 يقشمدلا -دوعسم نب ميهاربإ- دوعسم یبال «نيحيحصلا فارطأ» ١-

 .(ه ۰۱ :ت)

 :ت) يطساولا -دمحم نب فلخ- دمحم يبال «نیحیحصلا فارطآ» -۲

 تادلج عبرأ يف مقیو ءامهوو أطخ لقأو هاّمسرو اّیترت نسحآ وهو ء(ه ١

 .«فارشألا ةفحت» هباتك يف اًريثك ادامتعا يزملا ظفاحلا امهيلع دمتعا دقو

 ىسلدنألا ىنايجلاب فورعلا «یناسغلا -دمحم نب نيسحلا- ىلع یبالو -۳

 لاجر ءامسأ نم هظفل فلتخاو هطخ فلت اما باتک (ه ۸ :ت)

 هيف طبض ؛«لكشملا زييمتو لمهلا دييقت» :باتكب -اضيأ- یمسیو !نیحیحصلا

 .!ننحیحصلا» لاج ر ءامسآ نم سبللا هيف عقي ظفل لك

 نرقلا ءاهتنابو «ىلوألا ةسمخلا نورقلا يف اهجهانمو اههاكشأب ةنسلا بتك تنّوذ

 عامسلا يقبو «ثيدحلا ةمثأ بتك يف ثيداحألا تعمجو «ةياورلا رصع ىهتنا سماخلا

 مهَدعَب نم ءاجو «ةمألا هذه اهب تّصخ ىتلا دانسإلا ةلسلس رارمتسال ؛كلذ دعب

 نم اهحيحص زييمتب اونتعاف ؛اًبيذهتو ابیترت مخضلا ثارتلا اومدخ «لوحف ءاملع

 لاجر مجارت يف تافنصم اودرفأو ءاههقف طابنتساو ءاهبيرغ حرشب اوماقو ءاهميقس

 حلطصم ملعل الماك اروصت اوعضوو ءاليدعتو ارج مهلاوح أ نع ثحبلاو ءاهديناسأ

 ماق نم نرف لك يف رهظ دقو «ميقسلا نم حيحصلا ةفرعمل ارايعم دعي يذلا :ثيدحلا

 فلخ لك نم ملعلا اذه لمحا الع هللا لوسر لوقل اقادصم ؛اهمولعو ةنسلا ةمدخب

 .' «نيلهاجلا ليوأتو «نيلطبملا لاحتناو «نیلاغلا فيرحت هنع نوفني ؛هلودع

 يف لوقنلا ريرح ىلإ لوحفلا داشرإ» :يباتك يف هتنيب امك ؛هريغل نسح ثيدح وهو (0)

 .«لودعلا ثیدح حیحصت



 يزورملل - « هبسلا ١ بانك ۷۸

 :سداسلا نرقلا ءاملع رهشآ نمف

 يرغبلا ءارفلا دمحم وبآ .دوعسم نب نيسحلا ةنسلا ييحم ظفاحلا ١-

 .(ه ۵۱۲ :ت)

 :هتامنلصم نمو

 .مهبتك يف ةمئألا هدروأ امم ثيداحألا نم ةفئاط هيف عمج ؛«ةنسلا حيباصم» -أ

 هجرخأ ام :حاحصلاب ىنعو «ناسحو حاحص ىلإ اهمسقو .ديناسألا ةفوذحم

 اميف ءاج دقو هل حالطصا وهو ؛ننسلا باحصآ هجرخآ ام :ناسحلابو «ناخيشلا

 .«حيباصملا ةاکشم» :هباتك يف هرذهو هيلع دازو «یزیربتلا بيطخلا دعب

 ىلع هيف ملكتو «ةيهقفلا باوبألاو بتكلا ىلع هبتر ؛/ةنسلا حرشا -ب

 .نیدهتجا راصمألا ةمئأو نيعباتلاو ةباحصلا بهاذم هيف ركذيو «ثيدحلا للع

 ؛(ه ۵۳۵ :ت) يكلاملا يسلدنألا ةيواعم نب نيزر نسحلا وبأ مامإلا -۲

 مهيلإ فاضأو ؛يئاسنلاو «يذمرتلاو «دواد يبأل «ننسلااو .'نيحيحصلا» نيب عمج

 (لوصالا عماج» باتک لصأ وهو ««ننسلاو حاحصلل ديرجتلا» :هامسو ؛«أطوملا١

 .ريثألا نبال

 .(ه 044 :ت) یصحبلا ىسوم نب ضايع يضاقلا -۳

 ظ :هتاملصم نمو

 .(نيحيحصلا» ظافلاب هيف ىنتعا ؛«راثآلا حاحص ىلع راونالا قراشم» -أ

 نايبو ءبيرغلا حرشو «تاياورلا فالتخاو .ظافلألا طبض نيب عمجف ؛«أطوملا»و

 .اهيناعم

 دو ما باک هب لسكأ :«ملسم حص حرش يف لامكإلا' -ب
 .(ه ۵۰۳۲ :ت) يرزاملا رمع نب يلع نب دمحم هللا درع يبال ؛ملسم

 يف فنصم وهو ؛«عامسلا دییقتو تایاورلا لوصأ ةفرعم ىلع عاملإلا» -تا

 .ثيدحلا حلطصم ملع



 ۷۹ يزورملل - « هنسلا د باتك

 .(ه 557 :ت) يناعمسلا دعس وبأ ءدمحم نب میرکلا دبع ظفاحلا - 6

 :هتافلصم نمو

 .«تاسنالا» -أ

 .ثيدحلا حلطصم ملع يف فنصم وهو ؛«ءالمتسالاو ءالمإلا بدأ» -ب

 نیا مساقلا وبأ هللا دبع نب هللا ةبه نب نسحلا نب يلع یبکلا ظفاحلا -

 .ةريثكلا فيناصتلا بحاص «(ه ۵۷۱ :ت) يعفاشلا يقشمدلا ركاسع

 :هتافنصم مهأ نمو

 «لئامأألا نم اهّلح نم ةيمستو ءاهلضف ركذ ؛-هللا اهاح- قشمد خيرات» -أ

 .«اهلهأو اهيدراو نم اهيحاونب زاتجا وأ

 «ةعبرألا «ننسلا» فارطأ هيف عمج ؛(فارطألا ةفرعم ىلع فارشإلا» -ب

 .اهيف فنص ام مامتل ؛«نیحیحصلا» فارطأ كرتو

 .(ه ۵۹۷ :ت) يزوجلا نبا جرفلا وبأ يلع نب نهرلا دبع ظفاحلا -5

 :هتافنصم مهآ نمو

 .مضولاب اهیلع مکح ثيداحأ هيف دروآ .«یربکلا تاعوضولا» -أ

 .«ةيهاولا ثيداحألا يف ةيهانتلا للعلا» -ب

 ««نيحيحصلا» نيب هيف عمج ؛«دیناسالا صخلاب دیناسلا عماج» -ت

 .دیناسلا ىلع هبترو «دجآ دنسماو «يذمرتلاو

 دحاولا دبع نب يتغلا دبع نیدلا يقت مامالا يفوت نرقلا اذه رخآ ينو
 ريخ مالک نم ماكحألا ةدمع باتک» :هتافنصم مهآ نمو (ه ٠٠٠ :ت) يسدقملا

 .طقف ناخیشلا هيلع قفتا ام ماكحألا ثيداحأ هيف عمج ؛«مانالا

 :عباسلا نرقلا ءاملع رهشآ نمو

 ریثالا نباب فورعلا «نیدلا دجم تاداعسلا وبآ دمحم نب كرابلا مامالا -۱

 .(ه ۱۰۱ :ت) يرزجلا



 يزورملل - « ةنسلا د بانک ۸۰

 :هنافنصم نمو

 .ملسمو يراخبلا نيب هيف عمج ؛«لوسرلا ثیداحآ يف لوصألا عماج» -أ

 باوبالاو بتکلا ىلع هبترو یئاسنلاو .يذمرتلاو «دواد يبا «ننس»و «(أطوملا»و

 اهیناعمو ثيداحألا بيرغ حرشو «مجعملا فورح ىلع بتكلا بترو «ةيهقفلا
 .اهنم هيلإ جاتحي ام ىلع هبنو افاجر فصوو ءاهماكحأو

 لماش وهو «روذجلا ىلع هبتر ؛(رثألاو ثيدحلا بيرغ يف ةياهنلا» -ب
 ءاهعمجأو .بیرغلا حرش يف باتك نسحأ وهو «يوبنلا ثيدحلا حرش ةصالخل
 .الوادت اهرثكأو ءاهرهشأو

 .«بئارغلا لاوط حرش يف بلاطلا لانم» -ت

 :ت) يسدقملا نيدلا ءايض هللا دبع وبأ دحاولا دبع نب دمحم ظفاحلا -۲

 ««نيحيحصلا ىف سيل ام ةراتخملا ثيداحألا باتك» :هتافنصم نمو «(ه ۳

 مل ءاءزج نينامثو ةتس يف «باوبألا ىلع ال ؛مجعملا فورح ىلع ديناسملا ىلع هبترو

 .اهحیحصت ىلإ قبسي ۸ ثيداحأ هيف ركذو «ةحصلا هيف مزتلاو «لمكي
 :ت) يروزرهشلا حالصلا نبا ورمع وبأ «نمحرلا دبع نب نامثع ظفاحلا -۳

 .(ه ۳

 :هتافنصم نمو

 يف قرفت ام هيف عمج ؛«حالصلا نبا ةمدقم» :ب روهشملا .««ثيدحلا مولع» -أ

 لوعملا وه راص ىتح ؛باتکلا ىلع سانلا فكعف «هبیترت ةدوجو «هبيذهت عم «هريغ

 هل مظان نيب ءاملعلا نم هدعب ْنَم هلوانتو ءراصمألاو نامزألا رئاس يف هيلع

 .رصتنمو «ضراعمو .دصتقمو كردتسمو «رصتخمو

 طاقسإلا نم هتيامحو طلغلاو لالخإلا نم ملسم حيحص ةنایص» -ب

 .(طقسلاو

 16٠ :ت) يناغاصلا -يرمعلا دمحم نب نسحلا- لضفلا وبآ مامإلا - 5

 حاحص نم ةيوبنلا راونألا قراشم» :هامس فلؤم يف «نيحيحصلا» نيب عمج «(ه



 A1 يزورملل - « هنسلا د باتك

 .«ةيوفطصملا رابخألا

 :ت) يرذنملا دمحم وبآ نيدلا يكز يوقلا دبع نب ميظعلا دبع ظفاحلا -

 .(اه 5

 :هنافنصم نمو

 .«ملسم حیحص رصتخ) -

 ةفوذحم ثيداحألا نم ةريثك ةلمج هيف عمج ؛«بيهرتلاو بيغرتلا» -ب

 .افعضو ةحص اهضعب ىلع مالكلا عم .دانسإلا

 ايركز وبآ .نیدلا فرش نب ىيحي نيدلا ييح «ظفاحلا ينابرلا مامإلا -5

 .(ه ۱۷۲ :ت) يوونلا

 :هتامنصم نمو

 .«جاجحلا نب ملسم حيحص حرش يف جاهنلا» ١-
 ثیداحآ نم ةلمح هيف عمج ؛«نیلسرلا ديس مالك نم نيحلاصلا ضاير» -ب

 .قئاقرلاو بادآلا يف 25 ینلا

 نع ةدراولا ةيعدألاو راكذألا هيف عمج ؛«راربالا ديس مالك نم راكذألا» -ت

 .يک يبلا

 هيف رصتخا ؛«قئالخلا ريخ ننس ةفرعم ىلإ قئاقحلا بالط داشرإ» -ث

 .«حالصلا نبا ةمدقم»

 فورعملا «يلع نب دمحم نيدلا يقت ةمالعلا مامإلا يفوت نماثلا نرقلا لوأ ينو

 .(ه ۷۰۲ :ت) ديعلا قيقد نباب

 :هتافنصم مهآ نمو

 ةلمعا باتک هيف حرش ؛«ماکحالا ةدمع حرش ماكحألا ماكحإ» -أ

 .يسدقملا ىنغلا دبعل «ماكحألا

 .«ماکحالا ثيداحأب ماملإلا» -ب



AYيزورملل ٠- هنسلا 1 باتک  

 .«ماكحألا ثيداحأ ةفرعم يف مامإلا» -ت

 .«حالطصالا نايب يف حارتقالا» -~ ٹر

 :نماثلا نرقلا ءاملع رهشأ نمو
 يزملا نمح رلا دبع نب فسوي «جاجحلا وبآ نيدلا لامح ظفاحلا ١-

 .(ه ۷۲ :ت)

 :هتافنصم مهآ نمو

 ءامسآ يف لامکلا» باتک هيف بذه ؛«لاجرلا ءامسآ يف لامکلا بیذهت» -أ

 بتکلا لاجر هيف عمج يذلاو .يسدقملا دحاولا دبع نب ىنغلا دبع ظفاحلل «لاجرلا

 .هتسلا

 ضعبو ةتسلا بتکلا فارطأ هيف عمج ؛«فارطالا ةفرعمب فارشألا ةفحت» -ب

 .دواد يبأل «ليسارملا»و «يذمرتلل «لئامشلا» ك ؛اهقحاول

 ريثك نباب فورعلا ءادفلا وبآ نیدلا دامع مع نب لیعامسا ظفاحلا -۲

 .(ه ۷۷ :ت)

 :هنافنصم مهآ نمو

 ةتسلا لوصألا نيب هيف عمج ؛«ننس موقال يداما ننسلاو دیناسلا عماج» -أ

 اهیلع داز ابرو «يناربطلل ؛ريبكلا مجعلااو «ىلعي يبأو رازبلاو دمحأ «دیناسماو

 يف دروي مث «ةتياور هل يباحص لک رکذیو .مجعلا فورح ىلع هبترو «اهریغ نم

 نم نیرثکلا دیناسم امأو ءاهريغ نم رسیت امو بتکلا هذه يف هل عقو ام عیمج هتمجرت
 .فینصتلاب اهدرفأف ؛ةباحصلا

 ديناسأب راثآلاو ثيداحألاب نوحشم وهو :!مسیظعلا نآرقلا ريسفت» -ب

 .افعضو ةحص اهيلع مالكلا عم ءاهيجرخت

 بسیذهتا نيب هيف عمج ؛«ليهاجملاو ءافعضلاو تاقثلا ءامسأ يف ليمكتلا» -ت

 .یهذلل «لادتعالا نازيم»و «يزملل («لامکلا



 A۲ يزورملل - « هنسلا ١ باتك

 .«حالصلا نبا همدقم» ل راصتخا وهو ««ثيدحلا مولع راصتخا» -ث

 .«لوسرلا ةريس ةفرعم يف لوصفلا» -ج
 .(قورافلا دنسم» -ح

 .(ه ۷۶۸ :ت) ىهذلا نامثع نب دمحأ نب دمحم نيدلا سمش .خرؤملا ظفاحلا -۳

 :هتافنصم مهآ نمو

 .«مالعالاو ریهاشلا تایفوو مالسالا خیرات» -أ

 .«ءالبنلا مالعآ ریسا -ب

 .!لاح رلا دقن ٤ لادتعالا نازیم» -ت

 .(مكاحلا كردتسم صيخلت» -ث

 .«ظافحلا ةركذت» -ح

 .«ربغ نم ربخ يف ربعلا» -ح
 ۱ .ا تیدحا حلطصم ملع يف ةظفولا» -خ

 :عساتلا نرقلا ءاملع رهشأ نمو

 يقارعلا نيدلا نيز لضفلا وبأ نیس نب ميحرلا دبع ظفاحلا -۱

 .(ه ۸۰۱۲۱ :ت)

 :هنافنصم نمو

 ؛«رابخ الا نم ءایحالا يف ام جيرخت يف رافسالا يف رافسألا لمح نع ينغملا» -أ

 .يلازغلل «نيدلا مولع ءايحإ» ثيداحأل جيرخت وهو

 يبأ هنبال ماكحألا ثيداحأ هيف عمج ؛«ديناسملا بيترتو ديناسألا بيرقت» -ب

 حرط» :همساو «حرشلاب ةعرز وبأ هنبا هلمكأف همتی لو هحرش يف عرش دقو هعرز

 .«بیرفتلا حرش يف بیرثتلا
 .«حالصلا نبا باتک نم قلغأو قلطأ ال حاضيإلاو دييقتلا» -ت

 حتف» هباتك يف يواخسلا اهحرش ىتلاو ««ثيدحلا حلطصم يف ةيفلألا» -ث



Atيزورملل - « ةنسلا » باتك ظ  

 .«ثيدحلا ةيفلأ حرشب ثيغملا

 .سانلا ديس نبا حرش هب لمكأ ؛«يذمرتلا ننس» ىلع حرش هلو -ج

 .(ه ۸۵۲:ت) ينالقسعلا رجح نب يلع نب دمحأ ظفاحلا -۲

 :هتافنصم مهآ نمو

 «يراخبلا» حورش لضفأ وهو ««يراخبلا حیحص حرش يرابلا حتفا -آ

 .«يرابلا حتف ةمدقمل يراسلا يده» :اهامس همدقم هل بتکو «قالطإلا ىلع

 ؛ىرخأ قرط نم اهلصوو «يراخبلا تاقلعم هيف عمج ؛«قیلعتلا قیلغت» -ب

 .اهدیناسآ ىلع مالکلا عم

 .يزملا ظفاحلل «لامکلا بیذهت» باتک هيف رصتخا ؛«بیذهتلا بیذهت» -ت

 فارطأ هيف عمج ؛«ةرشعلا فارطآ نم ةرکتبلا دئاوفلاب ةرهلا فاحتإ) -ث

 ننساو ادهآ دنسم»و .«يعفاشلا دنسم)و ««ثكلام أطوم» :يهو «بتک ةرشع

 يبأ جرختسملاو ««ةميزخ نبا حیحصاو «دوراشا نبال «ىقتنملا»و .«يمرادلا

 ننساو «(نابح نبا حیحصاو .يواحطلل (راثالا يناعم حرشاو ««ةناوع

 ادرفلا بدألا» :لشم ؛اهربغ نع لقنی ام اًريثكو ««مكاحلا كردتسم»و ,«يطقاردلا

 دنسملاو «یربطلل «راثأالا بيذهت»و ؛يناربطلل «ةثالثلا مجاعملا»و «يراخبلل

 «(ةبيش يبأ نبا فنصم»و «يقهيبلل «نایالا بعش»و ««یلعی يبأ دنسماو «(رازبلا

 .اهريغو

 دنسم» فارطآ هيف درفأ ؛«یلبنخا دنسملا فارطأب يلتعملا دنسملا فارطإ» -ج

 .(دمحأ مامإلا

 ىلع ديناسم ةدع دئاوز هيف عمج ؛«ةینامثلا ديناسملا دئاوزب ةيلاعلا بلاطملا» -ح

 .«يسلايطلا دواد يبأ دنسم) :يه ديناسملا هذهو ««دمحأ دنسم#»و ةتسلا بتكلا

 دمحأ دنسم)و «اددسم دئسملاو ««یندعلا رمع يبأ نبا دنسم»و «یدیمطا دنسماو

 ثراحلا دنسم)و «!دیه نب دبع دنسم»و «(ةبيش يبأ نب ركب يبأ دنسم)و ««عینم نبا

 .«يلصوملا ىلعي يبأ دنسماو ««هیوهار نب قاحس) دنسم»و .«ةماسأ يبأ نبا
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 نازیما هباتك يف يهذلا ظفاحلا ىلع هيف كردتسا :«نازیلا ناسل» -خ

 .«بيذهتلا» يف مجرتم وه ام هنم فذحو .«لادتعالا

 هيف رصتقاو «بیذهتلا بیذهت» هباتك هيف رصتخا "بیذهتلا بیرقتا -د

 ثيح نم هتبترمو «هتافو ةنسو «هتقبطو «هبسنو .هتینکو «يوارلا مسا ركذ ىلع
 طبض عم ءاهتاقحلمو ةتسلا بتكلا باحصأ نم هل جرخأ نمو «ليدعتلاو حرجلا

 .لاجرلا يف ةرصتخملا بتكلا لضفأ نم وهو ءاهريغو باقلألاو ءامسألا

 لاجر دئاوز هيف عمج ؛«ةعبرألا ةمئألا لاجر دئاوزب ةعفنملا لیجعت» -ذ

 ین ام ىلع (دمحأ دنسما و .«یعفاشلا دنسم»و كلام اطوماو «(ةفينح يبآ دنسما

 ۰ .«لامكلا بيذهت»

 .«ماكحألا ةلدأ عمج نم مارملا غولب» -ر

 .«رصتخملا ثيداحأ حیرخت يف ربخلا ربخلا ةقفاوم» -ز

 .«ةباحصلا زييمت يف ةباصإلا» -س
 ظفاحلا يعفاشلا يمثيهلا ركب يبآ نب يلع نسحلا وبأ .نيدلا رون ظفاحلا -۳

 .(ه ۸۰۱۷ :ت)

 :هتامنصم نمو

 بتکلا ىلع «دمحأ دنسم» دئاوز :يأ ؛«دنسملا دئاوز يف دصقلا ةياغ١ -أ

 .هتسلا

 .ارازبلا دنسم دئاوز نع راتسالا فشک» -ب

 .«يلصوملا ىلعي يبآ دنسم دئاوز يف يلعلا دصقملا» -ت

 .«يناربطلل ریغصلاو طسوألا :نیمجعلا دئاوز يف نیرحبلا عمجم» -ث

 بتکلا ىلع هبترو «دیناسالا فوذحم دحاو باتک يف بتکلا هذه عمج مث -ج

 .فعضلاو نسحلاو ةحصلا ثيح نم ثيداحألا ىلع مالکلا عم .ةيهقفلا باوبالاو

 .دئاوزلا عمج» :هامسو «ليدعتلاو حرجلا ثيح نم اهتاور ضعب ىلع مالكلاو
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 .ثیدححا بتک عفنآ نم رهو .(دئاوملا عبنمو

 .«نيحيحصلا ىلع نابح نبا دئاوز ىلإ نآمظلا دراوم» -ح
 .(ه ۸۰ :ت) ىعفاشلا يريصوبلا سابعلا وبأ ركب ىبأ نب دمحأ ظفاحلا - ٤

 :هتامنصم نمو

 (هجام نبا ننس» دئاوز هيف عمج ؛«هجام نبا دئاوز يف ةجاجزلا حابصم)» -أ

 .اهيلع مكحلاو ةدئازلا ثيداحألا ىلع مالكلا عم ؛ةسمخلا بتكلا ىلع

 دنسم» :ىه ديناسملا هذهو ««ةرشعلا ديناسملا دئاوزب ةرهملا ةريخلا فاحتإ) -ب

 رمع ىبأ نبا دئسم)و ءاددسم دنسماو ««يديمحلا دنسم»و «(«ىسلايطلا دواد ىبأ

 «عینم نب دمحأ دنسماو «(ةبيش يبأ نبا دنسماو ««هیوهار نبا دنسم»و ««يندعلا

 یلعی یبآ دنسمالو ««ةماسأ ىبأ نب ثراحلا دنسم)و «(ديمح نب دبع دنسم)و

 .«ىلصوملا

 :رشاعلا نرقلا ءاملع رهشأ نمو

 :ت) يواخسلا نيدلا سمش ريخلا وبأ نهرلا دبع نب دمحم ظفاحلا - ١

 .(ه9 ۲

 :هتافنصم نمو

 يف يقارعلا ةيفلأل حرش وهو ؛«ثيدحلا ةيفلأ حرش يف ثيغملا حتف» -أ

 .«ةنسلالا ىلع ةرهتشملا ثيداحألا نم ريثك نایب يف ةنسحلا دصاقملا» -ب

 .«ةيوبنلا ثيداحألا نم هنع یواخسلا لئس اميف ةيضرملا ةبوجألا» -ت

 .ارجح نبأ ظفاحا مالس ملا خيش هه رت ي رردلاو رهاوحلا» - لر

 .(ه ٩۱۱ :ت) یطویسلا ركب ىبأ نب نهرلا دبع «نیدلا لالج ظفاحلا -۲

 : هنامنصم نمو

 .«يواونلا بیرقت حرش يف يوارلا بیردت» -أ
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 عمجي نأ يطويسلا ظفاحلا دارأ «(عماوجلا عمج» وأ «(ريبكلا عماجلا» -ب

 :نيمسق ىف هلعجو «هباتك يف ةيوبنلا ثيداحألا
 .مجعملا فورح بسح ىلع هبترو «ةيلوقلا ثيداحألا لمشي :لوألا

 أدبف «ةباحصلا دیناسم بسح ىلع هبترو «ةيلعفلا ثيداحألا لمشي :يناثلا

 عمج دقو .مجعلا فورح ىلع ديناسملا ةيقب بتر مث «ةنجلاب نيرشبملا ةرشعلا ديناسمب

 نوعبرأو ةتس هثيداحأ ددعو «ةنسلا بتك نم اباتک نينامث ىلع وبري ام ثيداحأ هيف
 .اميدح نورشعو ةعبرأو ةئم تسو افلا

 ىقتنا «ريبكلا عماجلا» باتك يطويسلا فلأ نأ دعب «ریغصلا عماجلا» -ت

 دازو ءاهلمشأو اهرصخأو اهحصأ نسم ثيداحأ ةلمج ةيلوقلا ثيداحألا مسق نم

 .«ريغصلا عماجلا» :اهامسو «تادايزلا ضعب اهيلع

 تاعوضوم» نم هرصتخا ؛«ةعوضوملا ثيداحألا يف ةعونصملا ىلآللا» -ث

 يزوجلا نبا اهيلع مكح ثيداحأ ىلع ةريثك تابقعت هيف ركذ دقو ؛«يزوجلا نبا
 .عضولاب

 .«روثأملاب زيزعلا باتكلا ريسفت يف روثنملا ردلا» -ج

 :ت) ينانكلا قاّرع نباب فورعلا دمحم نب يلع «نسحلا وبآ ظفاحلا -۲

 .(ه ۳

 :هتافنصم نمو

 نيب هيف عمج ؛(ةعوضوملا ةعينشلا ثيداحألا نع ةعوفرملا ةعيرشلا هيزنت»

 .امهبيترت ىلع هبترو «يطويسلا باتكو «يزوجلا نبا تاعوضوم

 :رشع ىداحلا نرقلا ءاملع رهشأ نمو

 ته ٠١١5 :ت) يراقلا يورهلا نسحلا وبأ «دمح نب يلع ةمالعلا ١-

 .(عوضوملا ثيدحلا ةفرعم يف عونصلا» :هتافنصم نمو

 يرهاقلا نيدباعلا نیز نب يلع نب فوؤرلا دبع نب دمحم ةمالعلا -۲
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 .(ه ۱۰۳۱ :ت) يوانملاب فورعملا

 :هتافنصم نمو

 .«رونالا ينلا ثيدح نم رهزالا عماجلا باتك» -أ

 .(ريدقلا حتف) -ب

 .«یواضیبلا ثیداحآ جيرخ يف يوامسلا حتفلا» -ت

 .«ريسيتلا) -شر

 نمو «(ه ۱۰۹۶ :ت) ینادورلا نامیلس نب دمحم هللا دبع وبآ ةمالعلا -۳

 ىلع لمتشا ؛«دئاوزلا عمجمو لوصألا عماج نم دئاوفلا عمج» باتک :هتافنصم

 ««دمحأ دنسماو ««يمرادلا دنسماو «ةعبرالا ننسلا»و ««اطوملا»و ««نيحيحصلا»

 .ةثالثلا يناربطلا «مجاعم»و «رازبلاو ۰«یلعی يبأ دنسمالو

 :رشع يناثلا نرقلا ءاملع رهشأ نمو

 ةيشاح هلو (ه ۱۱۳۸ :ت) يدنسلا یداما دبع نب نسحلا وبأ ةمالعلا -۱

 .ةتسلا بتكلا نم باتك لك ىلع
 .(ه ۱۱۸۸ :ت) ینیرافسلا يسلبانلا ملاس نب دمحأ نب دمحم ةمالعلا -۲

 :هتامنصم نمو

 .(دمحأ دنسم» :يأ ؛«دنسملا تايثالث حرشب دمكملا ردصلا تاثفن» باتك

 :ت) يسافلا ىنيسحلا يقارعلا دمحم نب سيردإ ءالعلا وبآ ةمالعلا -۳

 1 .(ه ۳ ١

 :هتافلصم نمو

 .«ريبكلا عماجلا يف مهل جرخملا لاجرلاب فيرعتلا يف ريصبلا حتفا
 هل «(ه ١١57 :ت) يكلاملا يشيرحلا دمحأ نب يلع نسحلا وبأ ةمالعلا - 4

 نبال «ىربكلا تاعوضوملا» باتک رصتخ وهو ؛«تاعوضولا رصتخم» باتك
 .يزوحلا
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 :رشع ثلاثلا نرقلا ءاملع رهشأ نمو

 :ت) یناعنصلا ىناكوشلا دمحم نب ىلع نب دمحم هللا دبع وبأ ىضاقلا -۱

 .(اه 06

 : هتافنصم نمو

 دجم «رابخألا ىقتنم» باتك هيف حرش ؛«رابخالا ىقتنم حرش راطوألا لين» -أ

 .ةيميت نبا نيدلا

 .«ةعوضوملا ثيداحألا يف ةعومجملا دئاوفلا» -ب

 .«انمتسالا مكح يف ىنملا غولب» -ت

 .«راهزألا قئادحلا ىلع قفدتملا رارجلا ليسلا» -ث

 .«ةيضملا رردلا» -ج

 روهشملا «يرصملا ضيفلا وبآ «قازرلا دبع نب دمحم نب دمحم ةمالعلا -۲

 .(ه ۱۲۰۵ :ت) يديبزلا یضترع

 :هتافنصم نمو

 .«ةليقع نبا تالسلسم ىلع ةليلحلا تاقيلعتلا» -أ

 .«فارشألاب لسلسملا ثيدحلاب فاعسإلا» -ب

 .«ةيلوألاب لسلسملا ثيدحلا حرش يف ةيلعلا ةاقرملا» -ت

 :رشع عبارلا نرقلا ءاملع رهشأ نمو

 .(ه ۱۳۰ ۶ :ت) يونكللا دمحم نب ىحلا دبع تانسحلا وبأ ةمالعلا - ١

 : هتامنصم نمو

 .«ةعوضوملا رابخألا يف ةعوفرملا راثآلا» -أ

 .«يناجرجلا رصتخم حرش يف ينامألا رفظ» -ب

 .«ليدعتلاو حرحا يف لیمکتلاو عفرلا) -ت

 .«ةلماكلا ةرشعلا ةلئسألل ةلضافلا ةبوجألا» -ث
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 .(ه ۱۳۶۵ :ت) يناتكلا رفعج نب دمحم دیسلا ةمالعلا -۲

 :هتافنصم نمو

 .(ةفرشملا ةنسلا بتك روهشم نايبل ةفرطتسملا ةلاسرلا)

 بتك نم ديدعلا قيقحتب ماق «(ه ۱۳۷۹ :ت) ركاش دمحم دمحأ ةمالعلا -۲

 :اهنم ؛افيعضتو اًحيحصت ثيداحألا ىلع مالكلا عم ءاّريمتم اًيملع اقيقحت ةنسلا

 قيقحتب ماقو همتی مو اءزج رشع ةتس هقیقحتب هنم جرخ دقو ««دمحأ مام الا دنسم)

 ماقو «ثيدح ةئم تس نالمشت ناتدلج هقيقحتب اهنم ردصو «(يذمرتلا ننس

 هيخأ عم كارتشالاب ىربطلا ريرج نبال «نايبلا عماج ريسفت» نم ءازجأ قيقحتب

 ؛«حالصلا نبا ةمدقمل ريثك نبا ظفاحلا رصتخ» ىلع حرش هلو «رکاش دمحم دومح

 .«ثيدحلا رصتخم حرشب ثيثحلا ثعابلا» :هامس

 :رشع سماخلا نرقلا ءاملع رهشآ نمو

 .(ه١47١ :ت) ينابلألا نيدلا رصان دمحم ةمالعلا مامالا انخيش

 :هتافنصم رهشأ نمو

 .(ةحيحصلا ثيداحألا ةلسلس» ١-

 .(ةفيعضلا ثيداحألا ةلسلس» -؟

 .«ليبسلا رانم ثيداحأ جیرخت يف ليلغلا ءاورإ» -۳

 .«هفیعضو دواد يبأ حیحص» - ٤

J) -6ةعبرالا ننسلا حیحص ». 

 .(ةعبرألا ننسلا فيعض» -5

 .(هتدايزو ريغصلا عماجلا حيحصاا -۷

 .«هتدایزو ريغصلا عماجلا فیعض) -۸

 .«یراخبلا حیحص رصتخ» -4

 .«نایح نبا حیحص ىلع ناسطا تاقیلعتلا» 2-۰
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 .«نآمظلا دراوم حيحص» ١١-

 .ةعتاملا ةعفانلا بتكلا نم اهريغو

 ؛ةييعبتلاب ةفرشملا ةنسلاو ميركلا نآرقلا ظفحب -ىلاعت- هللا دعو ققحت كلذبو

 .[9 :رجحلا] «َنوُظِفاَحَل هل او رکذلا انا نحن ان :- لاعت- لاق امك



 تم
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 ةتسلا نیودن لوح تاهبش

 نيلواح و يبنلا ةنس نم ًاهوبشم اقوم نوقرشتسملاو ةنسلا وركنم فقو

 يبنلا نع تدرو يتلا ثيداحألاب كلذ ىلع نيلدتسم ءاهتيجحو اهتوبث يف نعطلا
 .هتباتكب رمأي ناك يذلا ؛نآرقلا نم سكعلا ىلع «ثيدحلا ةباتك نع يهنلاب ةي

 .55 هسفنب كلذ ىلع فرشيو

 ى هل ینا ة ةرجه نم ةيناثلا ةئاملا سأر ىلع الإ ةنسلا عمجت مو :اولاق

 نييباتكلا نم اهيلع ليخدلا نع ًالضف «نایسللاو ليدبتلاو رييغتلل اهضّرع

 طقف نآرقلل ةجحلا نأو ءاهتيجح مدعب لوقلل أكتم كلذ نوذختيو «نييبوعشلاو

 ۱ ای ینلا دهع يف بتک يذلا

 يهنلاو ةباتكلا ثيداحأ نم نیفجرلا ءالؤه فقوم يف رظنلا انمعنآ اذإو

 :نیقیرف مهدجن ؛اهنع

 نذإلا ثيداحأ ىلإ ةراشإ یندآ ريشي الو اهدحو يهنلا ثیداحآ رکذی قیرف
 «قح ةاعد ال لطاب ةاعد مهنآ ىلع قدص ناهرب اذهو ءايسنم ايسن اهنأكو باتکلاب

 .هیزنلا يملعلا جهنلا نع نوكي ام دعبآ مهنآو

 :نیفقوم اهنم نوفقی مث «نوهراک مهو نذالا ثيداحأ رکذی رخآ قیرفو
 .اهتوبثو اهتحص يف نعطلا وه :لوألا

 ءاج مث ًالوأ تناك نذالا ثیداح نإ :مهوقب ءاهتلالد يف نعطلا :يناثلا

 .نيرمألا رخآ وه يهنلا راصو «ثيدحلا ةباتك يف نذالا خسنف +ایناث يهنلا ثيدح

 :ةلأسملا ليصفت كنودو

 :اهنع يهنلاو ةنسلا ةباتك يف ةدراولا ثيداحألا :ًالوأ

 :ةباتكلاب نذالا ثيداحأ :لوالا مسقلا

 لوسر نم هعمسأ ءيش لك بتكأ تنك :لاق هنأ ؛ورمع نب هللا دبع نع - ١

 لوسر نم هعمست ءيش لك بتكت كنا :اولاقف «شيرق يتهنف هظفح ديرأ ب هللا
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 تركذف «ةباتكلا نع تكسمأف ءاضرلاو بضغلا يف ملكتي رشب هللا لوسرو هلي هللا
 . 2170 قح ال ينم جرخ ام هديب يسفن يذلاوف ؟بتكا» :لاقف ای هللا لوسرل كلذ

 هللا لوسر باحصأ نم دحأ نكي مل :-هنع هللا يضر- ةريره يبأ نع -۲

 انأو بتكي هنإف ءصاعلا نب ورمع نب هللا دبع نم ناك ام الا ؛ينم اثیدح رثكأ كي
 ."”بتكأ ال

 :لاقف !هّللا لوسر اي يل بتکا :لاق ینمیلا ةاش ابآ ناف عادولا ةبطخ يفو -۳

 ." «ةاش يبأل اوبتکا»

 هللا لوسر مکصخ له :-هنع هللا يضر- بلاط يبأ نب يلع لئسو -

 ؟ءيشب ا

 ءهباتك يف امهف اًدبع هللا يطعي نأ الا ؛ةمسنلا أربو ةبح لا قلف يذلاو ال :لاقف

 ريسألا كاكفو «(ةيدلا) لقُعلا :لاق ؟ةفيحصلا يف امو :ليق «ةفيحصلا هذه يف امو

 .“"رفاکب ملسم لتقي ال نأو

 مكل بتكأ «باتكب ينوتثا» :لاق هعجو دتشا ال لي هللا لوسر اذهو -0
 .۳"«هدعب اولضت ال اباتک

 ىلع لیلد ثيدحلا اذه يفو» ۲۰٩(: /۱) «یرابلا حتفا يف رجح نبا لوقي

 .فالتخالا نم نمألا هعم لصح اًباتك هتمأل بتكي نأ مه هنأل ؛ملعلا ةباتك زاوج

 .(«قحب الإ مهي ال وهو

 ضئارفلاو تايدلاو تاقدصلا باتك بتک لكي لوسرلا نأ تبثو - 5

 -۵۷ )١١/ دمحأو 11۷۹ 1۹-۵۰ /9) ةبيش يبأ نباو (۳۱6) دواد وبأ هجرخأ (۱)

 .حيحص دنسب مهريغو ۰ 5۸

 .(۱۱۳) يراخبلا هجرخآ ()

 .(۱۳۵۵) ملسمو (۱۱۲) يراخبلا هجرخآ (۳)

 .(۱۱۱) يراخبلا هجرخآ (4)

 .(۱۱) يراخبلا هجرخآ (۵)
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 .هريغو مزح نب ورمعل ننسلاو
 «ثيداحألا ةباتك نم عنام ال هنأ -مهنع هللا يضر -ةباحصلا مهف دقو

 :ددصلا اذه يف انل يور امو «كلذ ذيفنتب اوماقو ءاهب اهقيثوتو

 .ةقداصلا :اهامس «ةفيحص بتك صاعلا نب ورمع نب هللا دبع نأ - ١

 هللا لوسر اهنس ىتلا ةقدصلا ضئارف كلام نب سنأل ركب وبأ بتكو -۲

 .هدج هب هثدح نأ دعب سنأ نب هللا دبع نب ةمامث باتکلا اذه ثراوت دقو ایک

 نب رمع نأ :ربلا دبع نباو يدادغبلا بيطخلاو يزمرهمارلا یورو -۳

 .باتكلاب ملعلا اوديق :لاق -هنع هللا يضر- باطخلا

 .-هنع هللا يضر- سنأ نع هلثم حصو ۱

 يرتشي نم :لاق هنأ ؛هنع هللا يضر- يلع نع هدنسب ةمثيخ وبآ یورو - 4

 .مهردب املع ينم
 .ملعلا اهيف بتكي مهردب ةفيحص يرتشي :لوقي :ةمثيخ وبأ لاق

 اهب ءاج مث مهردب افحص روعألا ثراحلا ىرتشاف :هتياور يف دعس نبا دازو

 .اًييثك اًملع هل بتكف الع

 !ىنب اي :لاقف هیخآ ينبو هينب -امهنع هللا يضر- يلع نب نسحلا عمجو -ه

 ظفحي مل نمف ملعلاب مكيلعف موق رابك اونوكت نأ كشوأ موق راغص مويلا مكنإ

 ناكو یک هللا لوسر ثيدح -امهنع هللا يضر- سابع نبا بتكو - ٦
 حاولأ سابع نبا عمو ءاذك موي قو ینلا عنص ام :لوقيو «يباحصلا عفار ابأ يتأي

 و هللا لوسر ةالوم ىملس ةليلجلا ةيباحصلا اذهب تدهش دقو ءاهيف بتكي

 لوسر لعف نم اثیش عفار يبأ نع اهيلع بتكي سابع نب هللا دبع تيأر :تلاقف

 ع هللا

 .ملعلا ديق ىلع ضحي ناك سابع نبا نأ ةمثيخ وبآ رکذو
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 .ريعب لمح بتک هل تناك هنأ دعس نبا یورو

 دقو فک هللا لوسر ثيدح نم -هنع هللا يضر- كلام نب سنأ بتكو -۷

 نعاشیدح بتك هنأ هدنسب ملسم ىور دقو «ةقدصلا يف ركب يبأ باتك لقن هنأ رم

 .ركب يبأ باتك ريغ ءاي هللا لوسر
 ىسومو رضنلا :يامع ينثدح :لاق ؛ینثلا نب هللا دبع نع بيطخلا يوريو

 لوسر نع راثآلاو ثيدحلا ةباتكب امهرمأ هنأ :كلام نب سنأ امهيبأ نع «سنأ انبا

 .هللك هللا

 ءاعد ةكربب ادیج اًظفح ثيدحلا ظفحيو «بتكي ال ةريره وبأ ناك اذإو -۸

 «بتكلا هذه ذخأو «هشيدح هل اوبتك دق هذيمالت ناف ؛ظفحلاب هل هي هللا لوسر

 امل هدنع اًسايقم نوكت ىتحو «هیف لدبي وأ «هثیدح يف ريغي ال ىتح ؛هدنع اهظفحف
 نامث :يراخبلا ىور امك ؛نيعباتلا يف اهثب يتلا ةريثكلا ثيداحألا نم هيلإ بسني

 نع ثيداحألا نم هاور ام -هنع هللا يضر- بدنج نب ةرمس بتكو -4

 .نيثدحلا دنع ةروهشم هتفيحصو ايب هللا لوسر

 اميف ترهتشا ةفيحص -امهنع هللا يضر- هللا دبع نب رباج بتكو ٠١-

 اذإو ءاهنم ثدحي ناك ربج نب دهاجم نإ :ليقو «هّلا دبع نب رباج ةفيحصب دعب
 امك- اًعفان اٌریثک اًملع ةي هللا لوسر نع لمح دق ليلجلا يباحصلا اذه نأ انملع
 دقو «ةفيحصلا هذه يف ملعلا اذه نم ريثكلا نود دق هنأ انكردأ -یمذلا لوقي

 ام جا كسانم يف ةفيحصلا هذه نم «حیحصلا هعماج» يف ملسم مامإلا جرخأ

 .عادولا ةجح يف رباج هاور يذلا ثيدحلا اضوطآ ءاثيدح نیئالثلا نم برقي

 عيمجب ديفم باتك يف -هللا هحر- ينابلألا ةمالعلا انخيش فيلأتلاب هدرفآ دقو

 .هتايورمو هتادايز

 ءملعلا ةباتك زاجأ يلهابلا ةمامآ ابآ نأ :نسح ردنسب '''يمرادلا یورو ١١-

 .(۵۲۰) :مقرب (۱)
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 .كلذب سأب ال :لاقف «هتباتك نع رباج نب نسحلا وهو «هذيمالت دحأ هلأس دقف

 هللا لوسر ثيدح -امهنع هللا يضر- ىفوأ يبأ نب هللا دبع بتكو -۲

 .هباحصأ ضعب ىلإ هلسرأو كي

 .ةايب لوسرلا ثيداحأ ضعب -اهنع هللا يضر- سيمع تنب ءامسأ تعجو -۳

 -مهنع هللا يضر- نايفس يبأ نب ةيواعم ىلإ ةبعش نب ةريغملا بتكو - 6
 .ثيدحلا ضعب

 ىفطصم روتكدلا ىصحأ دقف ءاماع اهاجا ناك اذه نأ ىرن امكف -

 نیس نم رثكأ «هنيودت خيراتو يوبنلا ثيدحلا يف تاسارد» هباتك يف ىمظعألا

 .مهل بتك وأ فیرشلا ثيدحلا اوبتك اًيباحص

 ؛مهرصع يف ةنسلا نيودت رثكو «ةباحصلا نع ثيدحلا نوعباتلا ذخأ دقو

 يبأ نع جرعألا ةخسنا :اذكو ««ةريره يبأ نع هبنم نب مامه ةفيحص» :لثم

 .«هللا دبع نب رباج نع ريبزلا يبأ ةفيحصاو «ةریره

 :ةباتكلا نع يهنلا ثيداحأ :يناثلا مسقلا

 الإ ينع اًئيش اوبتکت الا :هلَك يبنلا نع «يردخلا ديعس يبأ ثيدح -۱

 ."!(هحميلف ؛ائيش ينع بتك نمو «نآرقل
 ال اهناف ؛-اهتلق ىلع -ةباتكلا نع يهنلا يف ثيداحأ نم درو ام يقاب امآ

 :لثم «نعطلا نم ملست
 نأ و يلا تنذأتسا :لاق ؛-هنع هللا يضر- يردخلا ديعس يبأ ثيدح -۱

 .يل نذأي نأ ىبأف ,ثيدحلا بتكأ

 .انل نذأي نأ ىبأف «باتكلا يف لک ىبلا انذأتسا :ةياور يفو

 .مهتم كورتم وهو ؛ملسأ نب ديز نب نجرلا دبع ثيدحلا اذه دنس يقو

 ع هّللا لوسر انيلع جرخ :لاق ؛-هنع هللا يضر- ةريره يبأ ثيدحو -۲

 .(۳۰۰) ملسم هجرخأ (۱)



 ۹۷ يزورملل - « هنسلا » بانک

 اهانعمس ثيداحأ :انلق «(؟هنوبتكت يذلا اذه ام» :لاقف .ثیداح الا بتكن نحنو

 اوبتتكا ام الإ مكلبق نم ممألا لضأ ام ؟نوديرت هللا باتك ريغ اًباتكأ» :لاق «كنم

 .«هللا باتك عم بتكلا نم

 .رانلا يف اهانیقلاف ءدحاو ديعص يف اهانعمجف :ةياور يفو

 .ملسأ نب ديز نب نمحرلا دبع وه -اضيأ- ثيدحلا اذه يوارو

 ال هللا لوسر نإ :لاق هنأ ؛-هنع هللا يضر- تباث نب ديز ثيدحو -۳

 .هثيدح نم اًئيش بتکن الأ انرمأ

 .هثيدح بتكي نأ ىهن لک ینلا نإ :ةياور يفو

 .عاطقنالا ىلإ ةفاضإلاب فیعض وهو ؛ديز نب ريثك ثيدحلا اذه دنس يفو

 .مدقتملا ديعس يبأ ثيدخ الإ يهنلا ثيداحأ نم قبي ملف

 :اهنع يهنلاو ةباتكلاب نذإلا ثيداحأ نيب عمجلا يف ءاملعلا كلاسم :ايناث

 ريغ يف نذإلاو «هريغب هسابتلا ةيشخ ؛نآرقلا لوزن تقوب صاخ يهنلا نأ -۱
 .تقولا كلذ

 مهنأل ؛ةدحاو ةفيحص يف نآرقلا عم ثيدحلا ةباتكب صاخ يهنلا نأ -۲

 .هابتشالا فوخ ؛كلذ نع اوهنف ءاهعم هوبتك امبرف «ةيآلا ليوأت نوعمسی اوناك

 نم ءيش اهيف سيل ةلقتسم فحص يف ثيدحلا ةباتكب ناك امنإ نذإلاو

 ءاملعلا ضعب بهذ ؛اهعم ةيآلا ليوأت ةباتك نم لصحي يذلا هابتشالا اذهو «نآرقلا

 نم ةملك ريسفت بتك يباحصلا نأ نم تأشن ةذاشلا ةءارقلا نوكت نأ لمتحي هنأ ىلإ

 ريسفتلا ركذ يباحصلا نأ نم وأ نارق ريسفتلا كلذ نأ يعباتلا نظف ءاهعم نآرقلا

 .هنم هنأ هدعب نم نظف «نآرقلا عم اذه هبتكف نيعباتلل

 هنوبتكي اوناك نيذلا «-(نآرقلا)- ولتملا يحولا باتكب صاخ يهنلا نأ -۳

 طلتخي نأ نمؤي مل ؛ثيدحلا ةباتك مهل زاجأ هنأ ولف «ةوبنلا تيب يف ظفحتل فحص يف

 .مهريغل نذالاو .هريغب نآرقلا
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 طلا ىلع هلاکتا فیخو هظفحب قثوو نایسنلا هيلع نمأ نم یهنلا نأ - 4

 .بتک اذإ طخلا ىلع هلاکتا فخي مل وأ هظفج و هنایسن فيخ نمل نذإلاو «بتك اذإ

 بتکلل ائراق ناك هنأل ؛ورمع نب هللا دبع نذإلاب صخ ةي ینلا نأ -۵

 مهنم بتكي ال نييمأ ةباحصلا نم هريغ ناكو «ةيربعلاو ةينايرسلاب بتکیو «ةمدقتملا

 طلغلا مهيلع يشخ املف «يجهتلا بصي ملو نقتي ۸ بتك اذإو «نانثالاو دحاولا الإ

 .هل نذأ كلذ ورمع نب هللا دبع ىلع نمآ لو «مهاهن نوبتكي اميف

 .خسنلاب نولوقي ال اهباحصأ ةمدقتملا لاوقألا هذهو

 .يهنلا نيرمألا لوأ نأ :يأ ؛ةنسلاب ةنسلا خوسنم نم يهنلا نوكي نأ -5

 .ةحابإلا نيرمألا رخآو

 هحر- ةيميت نبا مالسإلا خيش هاكح ام ىلع ءاملعلا روهمج خسنلاب لاق دقو

 .- هللا

 وبأف «خيراتلا ةرخأتم نذإلا ثيداحأ ضعب نأ :خسنلاب لوقلا ديؤي ام لعلو

 ةنماثلا ةنسلا يف تناك ةاش يبأ ةصقو .عبس ماع ملسأ ةباتكلا ثيدح يوار ةريره

 .-حتفلا ماع-

 ةباتك :نيرمألا رخآ وه ناك ةباتكلاب نذإلا نأو «خسنلاب لوقلا ديؤي امو

 رصعل سانلا برقأ مهو «مهنع كلذ ةرثكو تانیآر امك -ثيدحلل ةباحصلا
 يهنلا ثيدح يوار -هنع هللا يضر- يردشما ديعس وبأو .اهقفو انمز عيرشتلا

 هنبا نإ لب «ةباتكلا نوديري مهنأ هذيمالت هيلع امئاد حلی «ملسم حیحص» يف يذلا

 ال هنأ الا ؛عنملا اذهل ةلع ىري ال ديعس ابآ ناف حاحالا اذه عمو «هیبآ ثيدح بتكي

 وه ظفح امك اوظفحي نأ مهل ديريو .فحاصم يف نآرقلاك ثيدحلا لعجي نأ ديري

 .كلذ نع یهن هيي لوسرلا نأ يه ةلعلا نأ ركذي الو «ةباحصلا نم هريغو

 ؟ةيجحلا مزاول نم ةباتكلا له :اثلاث

 لدعلا ةقثلا نع لدعلا ةقثلا لمحي نأ وهو ءاهلماح ةلادعب لصحت امنإ ةجحلا

 ةنايص نأو «ةيجحلا مزاول نم تسيل ةباتكلاف ةفصلا هذه يف هلثم نمل هلصوي ىتح
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 .كلذل دیحولا لیبسلا تسيل اهنآو «اهیلع ةفقوتم ريغ ةجحلا

 نوعدیف ةفلتخلا لئابقلا ىلإ ءةباحصلا نم ءارفسلا لسري ی ىنلا ناکف
 لك عم لسری لو «هرئاعش مهنیب نومیقیو «هماکحآ مهنوملعیو «مالسإلا ىلإ سانلا

 مهيلإ لسرلل ریفسلا اهغلبي يتلا ماكحألا ىلع ةجحلا ةماقال نآرقلا نم اًبوتكم ريفس
 .اهب مهمزليو

 نأ دهتجملل نكمي ال مالسالا ناكرأ نم يناثلا نكرلا يهو «ةالصلا :الثم

 نأ تبث ملو و لوسرلا نایب نم دب ال لب هدحو نآرقلا نم اهتيفيك ىلإ يدتهي

 نم ةباتكلا تناك ولو «هلوقو هلعفب قو اهنيب يلا اهتيفيك ةباتكب رمآ 295 لوسرلا

 يتلا هتباتكب رمأي نأ نودب ريطخلا رمألا اذه ايب ینلا كرتي نأ زاج امل ؛ةيجحلا مزاول
 .ضرفلا وه امك ةيجحلاب مهعنقت

 :يظفللا رتاوتلاب لصح امنإ نآرقلاب عطقلا :اعبار

 هدحو وهو يظفللا رتاوتلا وه اف هظافلأ عمجبو نآرقلاب انعطق يف ةدمعلا

 .اهنم أشني ملو اهیلع فقوتی لو «عطقلا اذه يف اه لخد ال ةباتکلاو «كلذ يف فاك

 رودصلاو بولقلا ظفح ىلع نآرقلا لقن يف دامتعالا نإ» :يرزجلا نبا لاق

 هذه -لاعت- هللا نم ةصيصخ فرشآ هذهو .بتکلاو فحاصلا ظفح ىلع ال

 .(ةمالا

 ةديفم تسيل ةباتکلا نأ الاط نآرقلا ةباتكب ةي هرمآ يف اذإ ةمكحلا ام ؛نکل

 ؟رمألا اذه يف اذإ ةمكحلا امف ؟ةباتکلا اهوشنم تسيل نآرقلا ةيجح نآو «عطقلل

 ؟ةنسلا ةباتكب رمأي مل هنأ يف ةمكحلا امو

 :نآرقلا ةباتك يف ةمكحلا

 نأ ءاملعلا نيب قافتالاب هنإف ءاهضعب بناجب اهعضوو تايآلا بيترت نایب ١-

 .-مالسلا هيلع- ليربج هب لزن «يفيقوت تايآلا بيترت
 تناك ناو يهو ؛تابثإلا قرط نم قيرط ةباتكلا ناف «ديكأتلا ةدايز ١-

 يف اهنم ىوقأ وه ام ىلإ تمضنا اذإ «يظفللا رتاوتلا نع ًالضف «عامسلا نم فعضأ
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 هللا باتک هنوکل ؛نآرقلا يف ديكأتلا ةدايز ىلإ حیتحاف «ةوق ىلع ةوق تداز ؛تابثالا

 عجرت هیلاو ةيمالسإلا ةعيرشلا ساسأ هنوکلو و يبلل ةزجعم مظعأو «-ىلاعت-
 دئاقعلا عيمج هب تتبثو «عراشلا رظن يف اهرابتعا توبث يف ةيعرشلا ةلدألا رئاس

 .ةيعرفلا ماكحألا تاهمأو اهنم دبال ىتلا «ةينيدلا

 نأ انل زجي مل ؛اهريغو ةالصلا يف هظفل ةوالتب -ىلاعت -هللا اندبعت دق هنوكلو

 .رخآ فرح هنم افرح لدبن

 قرطلا عیمجب نيدلا موي ىلإ سانلل هتابثإب عراشلا متها اهريغو رومألا هذهلو

 .همظنو هظفل ىلع ةظفاحملل ؛اهتاجرد فالتخا ىلع تابثإلا اهب ىتأتي ىتلا ةنكمملا

 .هب نيثباعلا ثبعل ةعفادلا هل ةنيبملا ةنسلاب هانعم ىلع ظفاح دق هنأ امك



 قر
 ی ها سرح ںی
 ی’ وردو نی سکس
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 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 نیعنسن هبو

 يبأ نع نمتسلا انث :ميهاربإ نب منش انث :ىيحي نب دمح انثدح ١-
 هللا َلوُسَر ْمكيِف نأ اوُمَلْعاَو# :ةيآلا هذه يف «يرذلا ديعس يبأ نع ةَرْضَن
 مكين اذه :لاق ؛[۷ :تارجحلا] (مَتعَل رمألا َنِم ريثك يف ْمُكْعيِطُي و
 ۱ ؟متنآ فیکف ؛مكتمأ رايخو

 ولوآ :* ملعلا لهآ ضعب لاق :"”يعفاشلا لاقو : هللا دبع وبآ لاق

 ۲۳۱ -۲۳۰ /۱) «همجعم) يف يبارعالا نبا هجرخآ - دانسالا حیحص فوقوم -۱

 .هب يديهارفلا ميهاربإ نب ملسم نع «يوغبلا زیزعلادبع نب يلع ان :(۳۲۹۸ /۱۰۳۵ /۳و

 يذمرتلا هنعو - (۵۰۲/۱۳) «روثتلا ردلا» يف امك ؛«هریسفت» يف ديمح نب دبع هجرخآو

 نب نسحلا قیرط نم (۲۸۵ /۲۱۹ /۲) «مالکلا مذ» يف يورفاو ۰-۳۲۹ /۳۸۹-۳۸۸/۵)

 .هب نایرلا نب رمتسلا نع مع نب نامثع نع امهالک ؛مرکم
 نب ىيحي تلأس :ییدلا نب يلع لاق .بیرغ حیحص نسح ثيدح اذها :يذمرتلا لاق

 .(ةقث :لاقف نایرلا نب رمتسلا نع ناطقلا دیعس

 .لاق امك وهو :تلق

 .يدبعلا كلام نب رذنملا وه :-ةمجعملا نوكسو «نونلا حتفب- ةرضن وبأ

 .مكايإ هتعاطب رومألا نم ريثك يف ةقشملاو ةدشلا :تنعلا (۱)

 .-هللا همحر ح فنصملا وه (۲)

 .(۲ ۱۰ /۷۹) «ةلاسرلا» يف (©)

 هنع هاور امك ؛-دمحأو «يعفاشلا :نيمامإلا خيش - يساؤرلا حارحا نب عيكو وه (4)

 هقيرط نمو- (۷۸ص) «شمعألا نع عيكو ةخسنا يف راصقلا يفوكلا يسبعلا هّللادبع نب ميهاربإ

 .-(۲۳۸/۱) «ىربكلا ننسلا ىلإ لخدلا» يف يقهيبلا

 هللا لوقل -هنع هللا يضر- ةريره يبأ ريسفت بسیقع هلاق -اذه- عیکو مالکو :تلق

 +0۹: ءاسنلا] 4مكنم رْمألا يِلْوَأَو لوُسْرلا أوُعيِطََو هلا اوُعيِطَأ اونمآ يذلا اه ای :-ىلاعت-

 - .ءارمألا :ةريره وبأ لاق
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 او ينلا مهثعبي اوناک نیذلا ایارسلا ءارمآ :ینعی :عيكو لاق =

 -۲۱۲/۱۲) «فنصلا» يف ةبيش يبأ نبا هجرخآ :-هنع هللا يضر- ةريره يبأ لوقو

 نب دمحم انث :(8۸/۱۰/۱) «ةسلا» يف لالخلا -نوراه نب دمحأ- ركب وباو( ۷۷ ۳

 «هریسفت» يف رذنلا نبا هقیرط نمو- «هریسفت» يف هیوهار نب قاحسإو «يسمحألا لیعامس]
 -۷۷) «شمعألا نع عیکو ةخسن» يف يسبعلا هللادبع نب ميهاربإو ۱ )۲/ ۷۲۶ ٩۲۵

 بيطخلاو .(۲۱۷/۲۳۸/۱) «یربکلا ننسلا ىلإ لخدملا» يف ىقهيبلا هقيرط نمو ح4

 نب ناميلس نع «حارجلا نب عيكو نع مهتعبرأ ؛-( ۲ ۱۲۷/۱۱ «هقفتملاو هیقفلا» يف يدادغبلا

 .هب ةريره يبأ نع «نامّسلا -ناوکذ- حلاص يبأ نع «شمعالا نارهم

 .نيخيشلا طرش ىلع حیحص فوقوم اذهو :تلق

 :نم لك ًاعیکو عباتو

 (هننسا يف روصنم نب ديعس هجرخآ :ريرضلا -مزاخ نب دمحم- ةيواعم وبأ - ١
 نب ددسمو ١19777/1775(-. /7) «هریسفت» يف رذنلا نبا هقيرط نمو- (ةلمكت- ۱۵۲/۱۲۸۷ /)

 يف يربطلاو -(۱۸۲/6-۱۸۷) «راثآلا لكشم» يف يواحطلا هقيرط نمو -«هدنسم) يف دهرسم

 «يئاوسلا يفوكلا -ةدانج نب ملس- بئاسلا وبأ انث :(۱۷۱/۷) «نآرقلا يآ ليوأت نع نايبلا عماج»

 .هب ةيواعم يبأ نع مهتعبرأ ؛ناطقلا نانس نب دمآ انث :(۵۵۳۲/۹۸۸/۳) «هريسفت» يف متاح يبآ نباو

 .(حیحص دانسإب يربطلا هجرخآ» ٤ ۲١(: /۸) «يرابلا حتف» يف رجح نبا ظفاحلا لاق

 فنصلا» يف ةبيش يبأ نبا هجرخأ :-ايارسلا ءارمأ :هظفلو- )یرایغ نب صفح -۲

 دیعس وبأ انث :(۵۵۳۰/۹۸۸/۳) «هریسفت» يف متاح يبآ نباو .( )5١5-575/1/ ١1١586

 نع «نامیلس نب دهف انث ١87(: /5) (راثآلا لكشم» يف يواحطلاو «جشألا -ديعس نب هللادبع-

 .هب صقح نع مهتئالث ؛ثایغ نب صفح نب رمع
 لاقف ۲۵۳ /۸) «هحیحص) يف -هللا هحر- يراخبلا مامالا رايتخا وه ريسفتلا اذهو :تلق

 .رمالا يوذ :(مکنم رمألا يلوأو لوسرلا اوعيطأو هللا اوعيطأ باب ١١- «ريسفتلا باتك- 1۵) يف

 (۱۹۲۷ ۷۲۵ /۲) «هريسفت) يف رذنملا نبا هنع هاور امك ؛-اضیآ- ةديبع يبأ رايتخا وهو

 ِ :لاوقأ ىلع ملا يلوأ» :-ىلاعتو كرابت- هللا لوق ريسفت يف ملعلا لهآ "۳ فلتخا دقو

 .ةثلثمو «ةففخم ةيناتحت مث ةمجعلا رسكب ()

 وه لب «رمألا سفن يف فالتخا الو داضت الف ؛ریسی اهنيب عمجلا نكل ؛رهاظلا يف فالتخا وهو :(ب)

 .عونت فالتخا
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 .اذه :لوألا =

 .ءاهقفلا :ظفل يفو ءريخلا ولوأو هقفلا ولوأ مهنأ :يناثلا

 نسحلاو «حابر يبأ نب ءاطعو .دهاجمو سابع نب هللادبعو «هللادبع نب رباج هلاق

 .يرصبلا

 .ِهِلَم دمحم باحصأ مهنأ :ثلاثلا

 .-امهنع هللا يضر- رمعو «قيدصلا ركب وبأ :عبارلا

 «فنصملا» يف ةبيش يبأ نبا هجرخأف ؛-امهنع هللا يضر- هللادبع نب رباج لوق امأ

 -۱۲۲ /۱) مكاحلا هقيرط نمو- «هريسفت» يف هيوهار نب قاحسإو « 4/77/10)

 يف يربطلاو «-(532128/751:-579/1) (ىربكلا ننسلا ىلإ لخدلا» يف يقهيبلا هنعو “۳

 حلاص نب يلع نع «حارجلا نب عيكو نع مهتثالث ؛عیکو نب نايفس انث :(۱۷۹/۷) «نايبلا عماج»

 .هب رباج نع «ليقع نب دمحم نب هللادبع نع «يح نبا

 هقفاوو ««دنسم امهدنع يباحصلا ريسفتو دهاش هل حیحص ثيدح اده :مكاحلا لاق

 .یهذلا

 هنأ :-يدنع- هيف حجارلاو «ليقع نبا يف فورعلا مالکلل ؛نسح هدانسإ لب :تلق

 .فلاخي ملام ؛ثيدحلا نسح قودص

 .هب ليقع نبا نع «حلاص نب نسحلا هوخأ :-حلاص نبا :ینعا- ايلع عباتو

 ليعامسإ نب كلام قيرط نم (۵۵۳۳/۹۸۸/۳) «هریسفت» يف متاح يبأ نبا هجرخأ

 -نيكد نب لضفلا- ميعن يبأ قيرط نم (۱۸۲/۶) "راثالا لكشم» يف يواحطلاو .يدهنلا

 يف ربلادبع نباو «حارجلا نب عيكو قيرط نم ١1970( /777/7) ؛هریسفت» يف رذنملا نباو «يئالملا
 نع مهتعبرأ ؛يدهم نب نهمرلادبع قيرط نم (۱۱۹/۷۱۸/۱) «هلضفو ملعلا نایب عماج»

 .هب حلاص نب نسحل ا

 هدیح نب دبعل هتبسن دازو ۵۰6 /4) «روشتلا ردلا» يف يطويسلا هرکذ ثيدحلاو

 .«لوصألا رداونا يف يذمرتلا ميكحلاو

 (هريسفت» يف متاح يبأ نبا هجرخأف ؛-امهنع هللا يضر- سابع نبا لوق امأو

 ميهاربإ نب ىنثملا انث :(۱۸۰/۷) «نايبلا عماجلا يف يربطلاو يبآ انث :(۵۵۳ ۹۸۹ /۳)

 (۱۲۳/۱) مكاحلاو «ةريغملا نب نالع انث :(۱۹۲۹/۷۵ /۲) «هریسفت» يف رذنلا نباو «يلمآلا
 نامثع قیرط نم- (۲۱۱/۲۳۷/۱) «یرکلا ننسلا ىلإ لخدلا» يف يقهيبلا هريغ نعو هنعو-

 -نع تدعس نب ثيللا بتاك- يرصلا حلاص نب هللادبع نع مهتعبرأ ؛-يمرادلا ديعس نبا
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 لهأو «نیدلاو هقفلا لهأ مه» :لاق ؛سابع نبا نع «ةحلط يبأ نب يلع نع «حلاص نب ةيواعم-

 ءركتملا نع مهنوهنیو .فورعلاب مهنورمأیو «مهنيد يناعم سانلا نوملعی نیذلا ؛هّللا ةعاط

 .(دابعلا ىلع مهتعاط -هناحبس- هللا بجواف

 .نسح دنس اذهو :تلق

 :ءيشب اتسیل قیقحتلا دنع امهنکل ؛نیتلعب لعأ دقو

 هذه نأ الإ «ىفخ ال امك افورعم ًامالك هيف ناف ؛يرصلا حلاص نب هللادبع فعض :ىلوألا
 ظافحلا ةذباهجلا نم وهو «يزارلا متاح ابأ -مدقت امك- هنع ةاورلا نم نإف ؛انه ةرثؤم ريغ ةلعلا

 نم حلاص نب هللادبع نع مهتياور نأ ىلع «يراسلا يده» يف رجح نبا ظفاحلا صن نيذلا

 .هتياور دّيجو ؛هثیدح حيحص

 «نیفورعلا ظافحلا رابك نم هنإف ؛یمرادلا ديعس نب نامثع :-ًاضيأ- هب قحلي نأ نكميو
 ۱ .ملعأ هللاو

 .سابع نبا كردي ۸ ةحلط يبآ نبا ناف ؛عاطقنالا :ةيناثلا

 :لوقی هدانس] يف نعطي يذلاو» :(۷۵ ص) «خوسنلاو خسانلا» يف ساحنلا لاق :باوجلا

 .ةمرکعو دهاجم نع ریسفتلا ذخأ امنإو سابع نبا نم عمسي مل ةحلط يبأ نبا
 .«قودص ةقث هسفن يف وهو «نيتقث نيلجر نع ذخأ هنأل ؛انعط بجوي ال لوقلا اذهو

 ۸ .قودص :يلعو» :(۲۰۷/۱) «بابسألا نایب يف باجعلا» يف رجح نبا ظفاحلا لاقو

 امهريغو متاح يبأ نباو يراخبلا ناك كلذلو «هباحصآ تاقث نع لمح امنإ هنكل ؛سابع نبا قلي

 .(ةخسنلا هذه ىلع نودمتعي

 نبا نم ةحلط يبأ نبا عمسي مل :موق لاق» :(۱۸۸/۲) «ناقتإلا» يف يطويسلا لاقو

 تفرع نأ دعب :رجح نبا لاق ؛-ريبج نب ديعس وأ- دهاجم نع هذخأ امنإو یسفتلا سابع
 .«كلذ يف ريض الف ؛-ةقث وهو- ةطساولا

 يف يربطلا هقيرط نمو- )١1777/١7/1( (ريسفتلا» ف قازرلادبع هجرخأف ؛دهاجم لوق امأو

 هقيرط نمو -«هريسفتا يف سايإ يبأ نب مداو «يروثلا نايفس نع -(۱۸۱ /۷) «نايبلا عماج»

 «يركشيلا رمع نب ءاقرو انث :-(۲۷۱/۲۳/۱) «یربکلا نئسلا ىلإ لخدملا» يف يقهيبلا

 ؛يكملا دابع نب لبشو يشرجلا نوميم نب ىسيع قيرط نم (۱۸۰/۷) «نايبلا عماج» يف يربطلاو
 .«لقعلاو نيدلا يف هقفلا ولوأ مه» :لاق ؛دهاجم نع «حيجن يبأ نب هللادبع نع مهتعبرأ

 .«ملعلاو هقفلا ولوأ» :يروثلا ظفلو

 = .تاقث هلاجر «حیحص دنس اذهو :تلق
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 :حيجن يبآ نبا عباتو =

 .يروثلا ظفل لثم ؛دهاجم نع میلس يبآ نب ثيل -۱

 يف یقهیبلا هقیرط نمو- (ةلمکت- ۱۵۱/۱۲۹۰ /6) «هننس» يف روصنم نب دیعس هجرخآ

 «هقفتملاو هيقفلا» يف يدادغبلا بيطخلاو ؛(۳۷۰/۲۶۲/۱) «یرکلا نتسلا ىلإ لحدملا»

 نب ليعامسإ انث :-(۱۵۰۱/۲-۲۲۸/۱۵۲) «هلهأو مالكلا مذ» يف يورفاو «(4۷ /۱۲۹/۱)

 «هریسفتا يف متاح يبآ نباو ١1/4-180(. /۷) «نايبلا عماج» يف يربطلاو «يناقلخلا ايركز

 يبأ نع نيقيرط نم (۹۱/۱۲۸/۱) «هقفتلاو هيقفلا» يف يدادغبلا بيطخلاو 00۳/۹۸۹ /۳)

 يورهلاو ۰6۷۷/۷۳ )١/ «ةعامجلاو ةنسلا لهأ داقتعا لوصأ حرشا يف يئاكلاللاو «جشألا ديعس

 عماج» يف ربلادبع نباو «يروثلا نايفس نع نيقيرط نم (۱۵۱/۲-۲۲۸/۱۵۲) «مالکلا مذ» يف

 يف يدادغبلا بيطخلاو «يزارلا رفعج يبأ قيرط نم )١1518/17748/1١( «هلضفو ملعلا نایب

 «مالکلا مذ» يف يورهلاو «يزنعلا يلع نب لدنم قيرط نم (۹۸/۱۳۹/۱) «هقفتلاو هيقفلا»

 .هب -فيعض وهو- ميلس يبأ نب ثيل نع مهتتس ؛يعخنلا ركب يبأ قيرط نم (۲۲۹/۱۵۲/۲)
 نمو- (ةلمکت- ۱۵۳/۱۲۸۷ /4) «هننس» يف روصنم نب ديعس هجرخأ :شمعألا -۲

 -مزاخ نب دمحم - ةيواعم وبأ انث )١78/١/ ۹٤(-: «هقفتلاو هيقفلا» يف يدادغبلا بيطخلا قيرط

 مات هقيرط نمو- (۱۲/۱۲4) «ملعلا» يف يئاسنلا -برح نب ريهز- ةمثيخ وبأو «ريرضلا

 نع (۲۹۲/۳) «ءايلوألا ةيلح» يف يناهبصألا ميعن وبأو -(1۳۱/۲۰۷ /۱) «دئاوفلا» يف يزارلا

 (شمعألا نع عيكو ةخسنا يف راصقلا يفوكلا يسبعلا هللادبع نب ميهاربإو «ديمحلادبع نب ريرج

 هيقفلا» يف يدادغبلا بيطخلاو -(۲۳۸/۱) «لخدملا» يف يقهيبلا هقيرط نمو- (۲۰/۷۸)

 قيرط نم (۱۷۹/۷) «نايبلا عماجا يف يربطلاو «حارجلا نب عيكو نع )1١//97/171( (هقفتملاو

 .ءاملعلاو ءاهقفلا مه :هظفلو «هب شمعألا نع مهتعبرأ ؛يناّمِجلا حون نب رباج

 دهاجم ثيدح لمح امنإ وهو هقرط عيمج يف نعنع دقو «سلدم شمعألا نكل :تلق

 دحاو ريغ كلذ ىلع هبن امك ؛تاتقلا ىيحي يبأو ميلس يبأ نب ثيل نع -هنم هعمسي مل يذلا-

 .ملعلا لهأ نم

 .ديمح نب دبعل اهتبسن دازو )٤/ 2١07( «روثنملا ردلا» يف يطويسلا اهركذ قيرطلا هذهو

 نم (۹۵/۱۲۸/۱) «هقفتلاو هيقفلا» يف يدادغبلا بيطخلا هجرخأ :رمتعملا نب روصنم -۳

 .ءاهقفلا مه :هظفلو «هب روصنم نع نامیلس نب ديلت نع «جشألا ديعس يبأ قيرط
 .فيعض :-اذه- ديلتو

 >:(۱۹۳/۷ ۱۷ /۲) «هریسفت» يف رذنملا نبا هجرخأ :يرزجلا نهرلادبع نب فيصخ - ؛



 يزورملل - « ةنسلا » باتك ۱۹

 نع امهالک ؛مزاح نب دمحأ انث :(۱۸۰ /۷) «نایبلا عماج» يف يربطلاو «زیزعلادبع نب يلع انث =

 .ملعلا ولوأ :ظفلب ؛هب فيصخ نع «يروثلا نایفس نع «يئاللا -نیکد نب لضفلا- میعن يبآ
 .ةرخأب طلخ ظفحا میس قودص :-اذه- فیصحو

 - ۵۵/۱۲۸۹ )٤/ «هننس) يف روصنم نب دیعس هجرخأف ؛حابر يبأ نب ءاطع لوق امأو

 (راثآلا لكشم» يف يواحطلاو .۱۹۳۱/۷۱۷۱/۲) (هريسفت» يف رذنلا نبا هقيرط نمو- (ةلمكت

 يف يدادغبلا بيطخلاو 75٠-350194/7151(« /۱) «یربکلا ننسلا ىلإ لخدملا» يف ىقهيبلاو ۱۸۳ /5)

 نب بوقعی انث :(۱۸۰-۱۸۱ ۷) (نايبلا عماج» يف يربطلاو -(۱۰۲ /۱۳۰/۱) «هقفتلاو هيقفلا»

 كللادبع نع «ریشب نب میشه نع مهتئالث ؛نوع نب ورمع قیرط نم (۱۸۱/۷)و «يقرودلا ميهاربإ
 .«هقفلا ولوأو ملعلا ولوآ مه :لاق ؛حابر يبآ نب ءاطع نع «يمزرعلا -ةرسیم- نامیلس يبأ نبا

 .حیحص دنس اذهو :تلق

 :امیشه عباتو

 «(«نانملا حتف»- ۲۳۰/۲۹۵ /۲) «هدنسم» يف يمرادلا هجرخأ :يسفانطلا دیبع نب یلعی -۱
 .هب ىلعي انث :الاق ؛ءارفلا باهولادبع نب دمحم اش( ۲ /۷۲۱/۲) «هرسفت» يف رذنملا نباو

 هللادبع قیرط نم (۱۸۶ /5) «راثلا لکشم» يف يواحطلا هجرخآ :كرابلا نب هللادبع -۲

 قیرط نم (۱۱۷/۷۱۷/۱) «هلضفو ملعلا نایب عماج» يف ريلادبع نباو ءامسآ نب دمحم نبا

 .كرابملا نبا نع امهالک ؛يدهم نب نهرلادبع
 «هدئاوف» يف مصألا -بوقعي نب دمحم- سابعلا وبأ هجرخأ :ينابيشلا قاحسإ وبأ -۳

 قاحسإ نب دمحم انث :-(۱۰۰/۱۲۹/۱) «هتفتلاو هيقفلا» يف يدادغبلا بيطخلا هقيرط نمو-

 .هب ينابيشلا نع «يدزالا ورمع نب ةيواعم نع «يناغصلا
 حرش» يف يئاكلاللا هقيرط نمو- نيهاش نبا هجرخأ :يبالكلا يرماعلا يلع نب ماثع ٤-

 )١/ «هقفتملاو هيقفلا» يف بيطخلاو ۰۷/۷۲ /۱) «ةعامجلاو ةنسلا لهأ داقتعا لوصأ

 .هب ماثع نع «ليئارسإ يبأ نب قاحسإ قيرط نم-ح ۰
 /۱۳۰/۱-۱۳۱) «هقفتلاو هيقفلا» يف يدادغبلا بيطخلا هجرخأ :دمحم نب ديعس -0

 .هب دیعس نع «يقرودلا ميهاربإ نب بوقعي نع «يرابنألا ىسوم نب يلع قيرط نم ۲۳
 - )٤/ ٦0٤/۱۲۸۹ (هننسا يف روصنم نب ديعس هجرخأف ؛يرصبلا نسحلا لوق امأو

 (راثآلا لکشم» يف يواحطلاو .(۱۹۳۱/۷۱۲/۲) «رسفتلا» يف رذنملا نبا هقيرط نمو- (ةلمكت

 بيطخلاو ؛(۲۰/۱-۲۹۹/۲۱) «یرب کلا ننسلا ىلإ لسخدملا» يف يقهيبلاو «((2187/4)

 - نم (۱۰6/۱۳۱/۱) -اضیا- بيطخلاو -(۱۰۲/۱۳۰/۱) (هقفتملاو هيقفلا» يف يدادغبلا
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 نع «ناذاز نب روصنم نع «ريشب نب میشه نع امهالك ؛يفرودلا ميهاربإ نب بوقعي قيرط-
 .ءاهقفلاو ءءاملعلا :لاق ؛نسحلا

 .حيحص دنس اذهو

 :اروصنم عباتو

 يربطلا هقيرط نمو- )١١١/١/١( «هریسفت» يف قازرلادبع هجرخأ :دشار نب رمعم - ١

 .-(۱۸۱ /۷) «نايبلا عماج) يف

 يف يقهيبلا هقيرط نمو- «هريسفت» يف سای يبأ نب مدآ هجرخآ :ةلاضف نب كرابم -۲
 نم (0575/9489 /۳) «هریسفتا يف متاح يبآ نباو .-(۲۷۲/۲۳/۱) «نتسلا ىلإ لخدملا»

 .يأرلاو لقعلاو .هقفلاو ملعلا ولوأ :هظفلو هب كرابم نع امهالك ؛حصان نب بيصخلا قيرط

 .نعنع دقو «سلدم -اذه- كرابمو :تلق

 .-هنع ىرخأ ةياور يف- ربج نب دهاجم رهف ؛اةيب دمخ باحصأ مهنإ» :لاق نم امأو

 «نایبلا عماج» يف يربطلاو ۰۱۲۵۸۰ /۲۱۳/۱۲) «فنصلا» يف ةبيش يبأ نبا اهجرخأ

 انث ١978/10/565(: /۲) «هریسفت» يف رذنملا نباو «يقرودلا ميهاربإ نب بوقعي انث :(۱۸۲ /۷)

 ةيلح» يف يناهبصألا ميعن وبأو ءورمع نب دمحأو يرهوجلا ديعس نب ميهاربإ نع «دواد نب ايركز

 هللادبع نع «ةّيلَع نبا ليعامسإ نع مهتسخ ؛ديعس نب ليعامسإ قيرط نم (۲۹۳ /۳) «ءایلوألا

 .هللا نيد يف هقفلاو لقعلا ولوأ :لاق امبرو هی دمحم باحصأ :لاق ؛دهاجم نع «حيجن يبأ نبا

 .حيحص دنس اذهو :تلق

 .يربربلا ةمركع وهف ؛(رمعو «ركب وبأ» :لاق نم امأو

 يف یقهیبلا هقيرط نمو- (ةلمكت-1747//7601 )٤/ (هننس) يف روصنم نب ديعس هجرخآ

 يف ربلادبع نباو ( 0084/6 اهریسفت» يف متاح يبأ نباو )94577/١١(-, «یرکلا ننسلا)

 نب دمحم اثث :الاق ؛دواد نب يلع نب نسطا قیرط نم (۲۳۲۵/۱۱۷۵/۲) «هلضفو ملعلا نایب عماج)

 .هب ةمركع نع «يندعلا نابآ نب مكحلا نع «ةنييع نب نایفس نع امهالک ؛ئرقملا نب ديزي نب هللادبع

 .ماهوآ هل قودص» :«بیرقتلا» ىفو «نابأ نب مكحلا يف ريسيلا مالكلل ؛نسح دنس اذهو :تلق

 نع «-فيعض وهو- خزفلاب بقلملا «يندعلا نومیم نب رمع نب صفح :ةنييع نبا عباتو
 .هب مكحلا

 دمحأو «مكحلادبع نب هللادبع نب دعس انث :(۱۸۲ /۷) «نایبلا عماج» يف يربطلا هجرخآ

 نب نامثع نع «يبأ انث :(20717/9489/5) «هریسفت» يف متاح يبأ نباو «يرصنلا ورمع نبا

 .هب صفح نع مهتئالث ؛يردحجلا تولاط
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 .هللكي هللا لوسر ايارس ءارمأ :رمألا

 نم ةكم لوح ناك نم ال ؛-ملعأ هّللاو- لاق ام هبشي وهو :''لاق
 ةعاط اضعب اهضعب يطعي نأ فنأت تناكو «ةرامإ فرعت نكت مل برعلا

 ريغل حلصی كلذ یرت نكت مل ؛ةعاطلاب ةي هللا لوسرل تناد اًملف «ةرامإلا
 ال لك هللا لوسر مهرّمأ نيذلا رمألا يلوأ اوعيطي نأ اورماف يكب لوسرلا
 يف متخزانت ناف : -ىلاعت- لاقف «مه اهنم ینئتسم ةعاط لب ؛ةقلطم ةعاط

 مه: -ملعأ هللاو- ينعي ؛ءيش يف متفلتخا نإ :ينعي دعي 6۹ :ءاسنلا] © ءيّش

 5۹۰ ءاسنلا] لوس رلاَو هللا ىلإ هوُدرَفل :مهتعاطب اوری نيذلا مهؤارمأو

 هيف اوعزانت ام نكي مل ناف لكك لوسرلاو هللا لاق ام ىلإ :-ملعأ هللاو- ينعي

 .امهدحأ ىلع اًسايق دَر ؛امهنم ٍدحاو يف الو ءامهيف اصن

 :[09 :ءاسنلا] «(م کنی مآل يِلْوُأَو# :هلوق يف لوقي قاحسإ تعمسو

 ةيآلا ّنأل ؛ايارّسلا ءارمآ ىلعو «ملعلا يلوأ ىلع ةيآلا ريسفت نوكي نأ نكمي دق

 ()یندلتخاب كلذ سيلو هجوآ ىلع ءاملعلا اهرسفي ةدحاولا

 )١( هل «ةلاسرلا» باتك يف اذه همالكو «-هللا هحر- يعفاشلا مامإلا :ينعي )۸۱-۸۰/

.)۲ ۲۰-۲۱ 

 يلوأ) ب دارلا يف فلتخاو» :(۲۵6/۸) «يرابلا حتف» يف رجح نبا ظفاحلا لاق (۲)

 :ةيآلا يف (رمالا

 .حيحص دانسإب يربطلا هجرخأ «ءارمالا مه» :لاق ؛ةريره يبأ نعف

 .هوحن هريغو نارهم نب نوميم نع جرخأو

 .ريخلاو ملعلا لهأ مه :لاق ؛هللادبع نب رباج نعو

 .ءاملعلا مه :ةيلاعلا يبأو ءنسحلاو ءاطعو دهاجم نعو

 .صخأ اذهو «ةباحصلا مه :لاق ؛دهاجم نع هنم حصأ رخآ هجو نمو

 .هلبق يذلا نم صخأ اذهو «رمعو ركب وبأ :لاق ؛ةمركع نعو

 - ىلإ نوداقني الو ةرامإلا نوفرعي ال اوناك اشيرق ناب هل جتحاو «لوألا يعفاشلا حجرو
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 قفتم «ينعاطأ دقف ؛يريمآ عاطأ نمد :اي لاق كلذلو مالا يلو نمل ةعاطلاب اورمأف ریمآ-

 .هیلع

 .«ملعا هّللاو .صاخ ببس يف تلزن ناو ؛مومعلا ىلع اهل يربطلا راتخاو

 يآ لیوأت نع نایبلا عماج» يف -نیرسفلا خیش- يربطلا ریرج نب دمحم مامالا لاق :تلق
 ؛ةال ولاو ءارم الا مه :لاف نم لوق :باوصلاب كلذ يف لاوقالا ىلوأو» :(۱۸۲-۱۸ /۷) «نآرقلا

 نيملسمللو «ةعاط هلل ناك اميف ةالولاو ةمئألا ةعاطب رمالاب ةي هللا لوسر نع رابخألا ةحصل

 دق هللا ناكو ؛لداع مامإ وأ ؛هلوسر وأ ها ريغ دحأل ةبجاو ةعاط ال هنأ امولعم ناك ذاف

 أ وامس ناك ؛انرمأ يوذ ةعاطب کنی ملا يِلْوَأَو َلوُسرلا اوُعيِطَأَو هللا اوُعيِطَأ## :هلوقب رمآ

 ود نيملسملا رمأ هولو نمو «ةمئألا مه :انرمأ يوذ نم -هركذ ىلاعت- مهتعاطب رمأ نيذلا

 ريغ هال ىلإ اعدو هتيصعم كرتب رَمَأ ریآ لك نم لوبقلا اضورفم ناک ناو «سانلا نم مهريغ
 هدابع هللا مزلأ نيذلا ةمئألل الإ هبوجو ةجح مقت مل اميف ىهنو رمأ اميف دحأل بهجت ةعاط ال هنأ

 .مهتعاط كلذي هورمآ نم ىلع ناف «ةيعرلا ةماعل ةحلصم وه ام ؛مهتيعر هب اورمأ اميف مهتعاط
 نم انرتخا ام ةحص كلذب امولعم ناك ؛كلذك كلذ ناك ذإو ءةيصعم هل نكي ملام لك يف كلذكو

 .ه.ا «هربغ نود ليوأتلا

 هللاو- رهاظلاو» :(4 47 /۲) «ميظعلا نآرقلا ريسفت» يف ريثك نبا رسفملا ظفاحلا لاقو

 مها هن الو :- -ىلاعت- لاق دقو ءاملعلاو ءارمألا نم رمألا يلوأ عيمج يف ةماع ةيآلا نأ -ملعا
 اولأساف# :-لاعت- لاقو [1۳ :ةدئالا] 4تْحّسسلا مهلکأر مثإلا مهلوف نع راحل نوار

 -هیلع قفتلا- حیحصلا ثيدحلا يفو «[۷ :ءایبنالا ۳ :لحنلا] دمت ال مک نا ركذلا له

 دقف ؛يناصع نمو «هللا عاطأ دقف ؛ينعاطأ نم» :لاق هنأ لكي هللا لوسر نع «ةريره يبآ نع

 .«يناصع دقف ؛يريمآ یصع نمو «ينعاطآ دقف ؛يريمأ عاطأ نمو هللا ىصع

 اوعبتا :يأ ؛«هّللا اوُعيطأ» :-ىلاعت- لاق اذطو ءءارمألاو ءاملعلا ةعاطب رماوأ هذهف

 ةعاط نم هب مكورمأ اميف :يأ ؛4رّمألا يلو «هتنسب اوذخ :يأ ؟4َلوُسْرلا افطار «هباتك

 .(هّللا ةيصعم يف قولخمل ةعاط ال هنإف ؛هللا ةيصعم يف ال «هللا

 :قیقحتلاو» ١7(: /۲) «نيملاعلا بر نع نيعقوملا مالعإ» يف ةيزوجلا ميق نبا مامالا لاقو
 امن ةعاطلا ناف ؛ءاملعلا ةعاطل ٌعبت مهتعاطف ؛ملعلا ىضتقمب ورم اذإ نوعاطي امنإ ءارمألا نأ
 ءارمألا ةعاطف ؛لوسُرلا ةعاطل عبت ءاملعلا ةعاط نأ امكف «ملعلا هبجوأ امو فورعلا يف نوكت

 5 .ءاملعلا ةعاطل عبت
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 لوقلا حص اذإ فالتخا نآرقلا ريسفت يف سيل :ةنييع نب نایفس لاق دقو

 ؟(سنخلا) نم رهاظلا يف افالخ رهظأ ءيش نوکیا :لاقو «كلذ يف

 .'"'”نشحولا رقب يه .د وعسم نب هللادبع لاق

 ناك ؛اًعبت مهل -مهلك- سانلا ناكو «ءارمألاو ءاملعلا يتفئاطب مالسإلا مايق ناك اّمَّلو =
 نم هٌريغو- كرابملا نب هللادبع لاق امك ؛امهداسفب هداسفو «نيتفئاطلا نيتاه حالصب مّلاعلا حالص
 ؟مه نم :ليق «سانلا دسف ؛ادسف اذإو «سانلا حلص ؛احلص اذإ سانلا نم نافنص :-فلّسلا

 .ءاملعلاو كوللا :لاق

 :كرابم نب هللادبع لاقو

 .«اهنابهرو ءوس رابحأو كوللا الإ نیدلا دسفآ لهو

 «-ءاملعلاو ءارمالا :ییعیس نيتفئاطلا لوانتت ةبآلا نأ :قيقحتلاو» :(۵ ۱ /۳) لاقو

 اورمآ اذإ هللا ةعاط يف نوعاطی امنإ مهنأ نيدّلقملا ىلع يفخ نکل ءلوسّرلا ةعاط نم مهتعاطو
 مهتعاط بجت رلفنيحف هل نیذمنم ءارمألاو لوسزلا رمأل نیخْلبم ءاملعلا ناکف ؛هلوسرو هللا رماب
 .«هلوسرو هللا ةعاطل اعبت

 (روشتلا ردلا» يف امك ؛«هريسفت» يف يبايرفلا هجرخآ- دانسإلا حیحص فوقوم )١(

 يف يربطلاو ١57(-« /4) «ءايلوألا ةيلح» يف يناهبص الا ميعن وبآ هقیرط نمو- (5094/15)

 يبأ نب نارهمو حارجلا نب عيكوو ناطقلا ديعس نب ىيحي قيرط نم (۱۵۵/۲۶) «نایبلا عماج)
 نب لضفلا- ميعن يبأ قيرط نم )٩۰۱۳/۲۱۹/۹( «ریبکلا مجعملا» يف يناربطلاو «يزارلا رمع

 ؛يدهم نب نمحر لادبع قيرط نم )٤/ ١47( «ةيلحلا» يف يناهبصألا ميعن وبأو «يئالملا -نيكد

 -لیبحرش نسب ورمع- ةرسيم يبأ نع «يعيبسلا قاحسإ يبأ نع «يروثلا نايفس نع مهتتس
 .هب دوعسم نبا نع ءيفوكلا ينادمهلا

 وهو «هطالتخا لبق يعيبسلا قاحسإ يبأ نم يروثلا عامسو «حيحص دنس اذهو :تلق

 .هيف سانلا تبثأ نم
 .«حیحصلا لاجر هلاجرو» :(۱۳۶ /۷) «دئاوزلا عمج يف يمثيها لاق

 .هب قاحسإ يبأ نع «ةدئاز يبأ نب ايركز :يروثلا عباتو

 يف يربطلاو «ةنييع نب نايفس ان :(۳۵۱/۲-۳۵۲) «هريسفت» يف قازرلادبع هجرخأ

 لدب قيرط نم (77/5١20؟) مكاحلاو «ريشب نب میشه قيرط نم )۲٤/ ١65-١160( «نایبلا عماج)

 = .هب ايركز نع مهتثالث ؛ربحم ا نبا
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1 5 )۱( 
 / موجنل | يه :يلع لاقو

 !يهذلا هتفاوو «هاجرخم مو دانسإلا حیحص ثیدح اذه» :مكاحلا لاق =

 یبآ نم هعامسو .نعنع دقو سلدم -اذه- ةدئاز یبآ نب ایرکز ناف ؛امهو دقو :تلق

 ۱ .«بيرقتلا» يف امك ؛ةرخأب يعيبسلا قاحسإ

 .هدعب امو هلبق اب حيحص وه ؛معن

 .هب دوعسم نبا نع «يعخنلا ديزي نب ميهاربإ :يثوكلا يمرضحلا ارمع عباتو

 انث :(۱۰۳۹/۳) !ثيدحلا بيرغ» يف يبرحلا -قاحسإ نب ميهاربإ- قاحسإ وبأ هجرخأ

 .هب ميهاربإ نع «شمعألا نارهم نب ناميلس نع «ثايغ نب صفح نع «ریمن نب هللادبع نب دمحم
 هنع حص دقف ؛دوعسم نب هللادبع كردي مل ناك ناو ميهاربإو «حيحص دنس اذهو :تلق

 نع وهف ؛هللادبع لاق :تلق اذإو .تعمس يذلا وهف ؛هللادبع نع لجر نع مکتئدح اذإ :لاق هنأ

 .هللادبع نع دحاو ريغ

 بلاطملا» يف امك ؛«هدنسم» يف هيوهار نب قاحسإ هجرخآ- دانسإلا فيعض فوقوم )١(

 )١949/57/ «ةرهملا ةرخلا فاحتإ»و ,.(٠١7337860/18ل9و9/١1ا/57١1/١51-517/5١) «ةیلاعلا

 ةيغبا-۳۸۸ )151/١-15775/ هدنسما ف ةماسأ يبأ نب ثراحلاو «ليمش نب رضنلا اش ۲

 مكاحلاو «قرزألا لضفلا نب سابعلا انث :(«ةیلاعلا بلاطلا»- ۲/۳۷۱/۱۲۳ /6و «ثحابلا

 نب كامس نع «ةملس نب دا نع مهتئالث ؛ریرضلا لاهنم نب جاجح قیرط نم )

 .هب -هنع هللا يضر- بلاط يبأ نب يلع نع «ةرعرع نب دلاخ نع «برح
 ۱ :ادامح عباتو

 نب دمحم انث ۱۵۳-۱۵۲ )۲٤/ «نايبلا عماج» يف يربطلا هجرخأ :جاجحطا نب ةبعش -۱

 .هب ةبعش نع تردنغ- رفعج نب دمحم نع «ىنثملا
 -ءالعلا نب دمحم- بيرك وبأ انث )١07/75(: يربطلا هجرخأ :سنوي نب ليئارسإ - ١

 .هب ليئارسإ نع «حارجلا نب عيكو نع «ينادمما
 (نايبلا عماج) يف يربطلا هجرحآ : يفنحلا -ميلس نب مالس- صوحألا وبأ -۳

 :(۱۰۰/۳) «ثيدحلا بيرغ» يف يبرحلا قاحسإ نب ميهاربإو «يرسلا نب دانه انث :(157/74)

 نسب دواد قيرط نم (4۵۲-۳۷۰/۵۳۲ /۵) «ناميإلا بعش) يف يقهيبلاو حلاص نب هللادبع انث

 .هب صوحألا يبأ نع مهتثالث ؛يضلا ورمع

 = !يهذلا هقفاوو ««هاجرخي لو ملسم طرش ىلع حيحص ثيدح اذه» :مكاحلا لاق
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 لیللاب رهظتو راهنلاب سنخت موجنلا نأل ؛دحاو امهالكو :نايفس لاق

 ایسنا رت مل اذإو ءاهريغو ""ناضیغلا يف تسنح اًيسنإ تأر اذإ ةيشحولاو
 .ترهظ

 .)سنخ کف :نايفس لاق

 ؛نوعاملا يف لک دمحم باحصأ نع ءاج ام :كلذ قيدصتو :قاحسإ لاق

 : ينعي

 :نتیحان نم امهو دقو :تلف =

 باحصأ نم دحاو هل وري مل لب ءائيش -اذه- ةرعرع نب دلاخ وري مل ًاملسم نأ :ىلوألا
 .ةتسلا بتكلا

 «(۳۸۹ /۳۳۰/۱) يلجعلاو ۲۰۵ /4) نابح نبا الإ هقثوي ۸ -اذه- ادلاخ نأ :ةيناثلا

 لاق كلذلو ؛ديعب هذه ةلاحلاو هحيحصتف «قيثوتلا يف -مولعم وه امك- نالهاستم امهو

 .«هتاور ضعب ةلاهجل ؛فیعض دانسإ اذه» :«ةريخلا فاحتإ) يف يريصوبلا

 حیحص ديج دانسإ اذهو» ٤۳۹(: /۸) «میظعلا نآرقلا ربسفت» يف ريثك نبا ظفاحلا لاقو

 هنع یورو ؛يلع نع ىور :يزارلا متاح وبأ لاق ؛ينوكلا يمهسلا وهو «ةرعرع نب دلاخ ىلإ

 .«ملعأ هّلاو ءاليدعت الو احرج هيف ركذي مو «ينابيشلا فوع نب مساقلاو كامس

 ,تاعباتملا يف :ینعی ؛«لوبقم» :اذه لثم نع لوقي ام -ابلاغ- رجح نبا ظفاحلاو :تلق
 .ملعأ هللاو «هب درفت انه وهو

 .فتليو رجشلا هيف رثكي يذلا عضولا وه (۱)

 نأ باوصلاب كلذ يف لاوقألا ىلوأو» :(2158/5؟5) «نايبلا عماج» يف يربطلا لاق (۲)

 سنکتو ءانايحأ يرجتو ,«-بيغت :يأ- انايحأ سنخت ءايشأب مسقأ -هركذ ىلاعت- هللا نإ :لاقي

 رقب اهيلإ يوأت ىتلا عضاوملا يه :برعلا دنع سناكملاو ءاهسناكم يف يوأت نأ :اهسونکو «ىرخأ
 ... سانكو «ستکم :اهدحاو یابظلاو شحولا

 نوکت يتلا عضاوملا يف كلذ راعتسي نأ ركنم ريغو .تفصو ام برعلا مالك يف سانكلاف

 موجنلا :كلذب دارملا نأ ىلع ةلالد ةيالا يف نكي لو كلذک كلذ ناك ذإف یامسلا نم موجنلا اهب

 ءانايحأ سونخلا هتفص تناك ام لك كلذب معی نأ :باوصلاف ؛ءابظلا نود رقبلا الو «رقبلا نود

 .«اهتفص نم -هؤانث لج- فصو ام ىلع «تانآب سونكلاو «یرخآ يرماو
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 .ةاک زلا وه لاق مهضعب نأ

 نب سنأ نع ىوريو «-مهنع هللا يضر- رمع نب هللادبعو «بلاط يبآ نب , يلع هلاق (۱)

 .-هنع هللا يضر- كلام

 ۲۰۲-۲۰۳(۰ /۳) «فنصلا» يف ةبيش يبأ نبا هجرخأف ؛-هنع هللا يضر- يلع لوق امآ

 يف يندعلا رمع يبأ نب او 2۲۹۲ /۱۵) «روشنلا ردلا» يف امك ؛«هننس» يف روصنم نب ديعسو

 )٤/ ٤) «ىربكلا نئسلا» يف يقهيبلا هنعو -(017577/5) مكاحلا هقيرط نمو- !هدنسم)

 ؛يقفاغلا ميهاربإ نب ىسيعو ىلعألادبع نب سنوي انث :(۸۷/۱6) ؛راثآلا لكشم» يف يواحطلاو

 .هب يلع نع «ربج نب دهاجم نع «حيجن يبأ نب هللادبع نع «ةنييع نب نايفس نع مهتسخ
 !«يلع نم عمسي مل ادهاجم ناف ؛لسرم حيحص دانسإ اذه» :مكاحلا لاق

 اهلبق :ليقو- ( ه7 )١ ةنس دلو !دهاجم ناف ؛هكردأو هنم عمس لب !كنع هللا افع :تلق

 ناك دهاج َرمُع نأ :ىنعي اذهو «(ه5 )٠ ةنس -هنع هللا يضر- يلع تامو «- ثالث وأ «نيتنسب

 هنع ذخألاو هنم عامسلل فاك نس وهو هةنس نيرشع نم اًبيرق -هنع هللا يضر- ىلع ةافو موي

 هحيرصت تدجو دقو اميس ال «هتياور لوبق ىلوأ باب نمف «ريثكب هنود وه نم ةياور اولبق دقو

 حیحص هيلإ دنسلاو ۰-۰۷۱ /۱) «ءايلوألا ةيلح» يف يناهبص الا مي ميعن يبأ دنع هنم عامسلاب

 یوس هعم ةجح ال ينانلا نأ ةصاخبو ,یواعدلاو نونظلا لكل ليزم «ةلأسملا يف صن وهف ؛ةياغ

 ثحب لوط دعب الإ اهدجت ال دق ؛ةماه ةدئاف هذهو ءائيش قحلا نم ينعي ال نظلاو «نمختلاو نظلا

 .ًاثيرم اثینه :ةغئاس ةمقل اهذخف انأو ءانعو

 :هنییع نبأ عباتو

 .ىنثملا نب دمحم انث :(11۱/۲6) «نایبلا عماج» يف يربطلا هجرخآ :جاجحلا نب ةبعش -۱

 «قوزرم نب ميهاربإ انث )٩۱/۱6(: «راثالا لكشم» يف يواحطلاو تردنغ- رفعج نب دمحم نع

 .هب ةبعش نع امهالك ؛ریرج نب بهو نع

 «(1۹۲ /۱۵) «روشنملا ردلا» يف امك ؛«هریسفت» يف يبايرفلا هجرحخأ :يروثلا نايفس -

 هللادبع قيرط نم (7717/715) «نایبلا عماج» يف يربطلاو ۳۹۹ /۲) «هریسفت» يف قازرلادبعو

 قیرط نم (ب/۱۰۰ /4ج) ؛طسوالا» يف رذنلا نباو «يزارلا رمع يبأ نب نارهمو بهو نبا
 نب دمحم قیرط نم (۱۸4/4) «یربکلا ننسلا» يف يقهيبلاو ءيسبعلا یسوم نب هللاديبع

 ؛يسفانطلا ديبع نب ىلعي نع «(كم) ب بقلملا ءارفلا يدبعلا نارهم نب بيبح نب باهولادبع

 .هب يروثلا نع مهتتس
 -نب دمحم انث :(55//751-2378) «نايبلا عماج» يف يربطلا هجرخأ :دشار نب رمعم -۳
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 .*'”عاتملا ةيراع :مهصعب لاقو

 نع امهالك ؛(۳۹۹/۲) «ربسفتلا» يف قازرلادبعو ءروث نب دمحم نع «یناعنصلا ىلعألادبع-

 | .هب رمعم

 عماج» يف يربطلا هجرخآ :يشرجلا نومیم نب یسیعو «يركشيلا رمع نب ءاقرو -هو ٤
 .(11۱۷ /۲4) «نایبلا

 .هب دهاجم نع «ةبيتع نب مكحلا :حیجن يبأ نبا عباتو

 نع «ةبعش نع «سيردإ نب هللادبع انث :(۲۰۳/۳) «فنصلا» يف ةبيش ىبأ نبا هجرخآ

 ۱ .هب مكحلا

 يف يواحطلاو «(۳۹۹ /۲) «ریسفتلا» يف قازرلادبع هجرخأف ؛رمع نب هّللادبع لوق امآو

 ةبيش يبأ نباو «ةنيبع نب نایفس انث :الاق ؛يقفاغلا میهاربا نب یسیع انث :(۹۲ /۱6) «راثالا لکشم»

 هلادبعو حارجلا نب عیکو نع (۱۸4 /4) «یربکلا ننسلا» يف يقهيبلاو ۰۲۰۳ /۳) «فنصلا» يف

 .هب رمع نبا نع «يبلاولا ةعيبر نب يلع نع «يتاطلا دیبع نب ديعس نع مهتئالث ؛سيردإ نبا
 .تاقث هلاجر حیحص دنس اذهو :تلق

 .ةريغملا وبأ :-اذه- یلاولا ًايلع عباتو

 هقيرط نمو- «هرسفت) يف یبایرفلاو (۳۹۹/۲) «ريسفتلا» يف قازرلادبع هجرخأ

 05١7 /7) «فنصلا» يف ةبيش يبأ نباو )٩۰۱۲/۲۰۷/۹(- (ريبكلا مجعلا» يف يناربطلا

 يربطلاو «حارجلا نب عيكو انث :الاق ؛بیرک وبآ انث :(1194/75) «نايبلا عماج» يف يربطلاو

 نب ةملس نع يروشلا نايفس نع مهتعبرأ ؛يزارلا رمع يبأ نب نارهم قيرط نم (118/75)
 .هب ةريغملا يبأ نع «لیهک

 .هب ةملس نع «جاجحلا نب ةبعش :يروثلا عباتو

 نم (10۹/۲4) و ریرج نب بهو نع «ىنثملا نب دمحم انث :(11۸ )۲٤/ يربطلا هجرخأ

 .هب ةبعش نع امهالك ؛ديلولا نب ةيقب قيرط

 .هاو دنسب (۱۸4 /4) يقهيبلا هجرخأف ؛كلام نب سنأ لوق امأو

 .امهريغو «سابع نب هلادبعو .دوعسم نب هللادبع هلاق (۱)

 «رسفتلا» يف قازرلادبع هجرخآ دقف ؛-هنع هللا یضر- دوعسم نب هللادبع لوق امآ

 امهالک ؛يقفاغلا ميهاربإ نب ىسيع اش ۱ 5 (راثآلا لكشم يف يواحطلاو 6۳۹۹ /۲)

 >قراط نب كيرش نب ديزي نب ميهاربإ نع «شمعألا نارهم نب نامیلس نع «ةنييع نب نایفس نع
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 .ولدلاو .سأفلاو ءردقلا ؛ةيراعلا :نوعاملا :لاق ؛دوعسم نبا نع «هيبأ نع «يميتلا=

 .تاقث هلاجر .حيحص دنس اذهو :تلق

 :يميتلا ديزي عباتو

 هقيرط نمو- )١75/7//١101( دواد وبأ هجرخأ :-ةملس نب قيقش- لئاو وبأ -۱

 يقهيبلاو .(۷۲۱/۵۵/۲) «ريسفتلا» يف يئاسنلاو )١1487/5(-« «ىربكلا ننسلا» يف يقهيبلا

 عماج» يف يربطلاو «ديعس نب ةبيتق انث :اولاق ؛رافصلا لضفلا نب ليعامسإ قيرط نم (188/5)
 رحبلا» يف رازبلاو ءيسلايطلا -دواد نب ناميلس- دواد يبأ قيرط نم (7۷۷/۲) «نايبلا

 اراثآلا لك شم» يف يواحطلاو .فسوی نب دلاخ انث :(۱۷۱۹/۱۳۲/۵) «راعزلا

 لاله نب نابخو راكب نب لهسو يزارلا روصنم نب ىلعم قيرط نم (478/85/14)
 «هدنسما يف يشاشلا بيلك نب مثیماو ٩۰۱۳ /۲۰۷-۲۰۸ /۹) (ريبكلا مجعلا» يف يناربطلاو

 ۸۸/7(۰) «یرکلا ننسلا» يف يقهيبلاو «يلصوملا يدهم نب یلعم قیرط نم (۵۵۷/۰7/۲)

 ةناوع يبآ نع مهتينامث ؛ملسم نب نافع قیرط نم (001/۲۰/۲) هدنسم» يف يشاشلاو

 نوعالا دعن انك :هظفلو «هب لئاو يبأ نع «ةلدهب نب مصاع نع «يركشيلا -هللادبع نب حاضولا-

 .كلذ هابشأو سأفلاو ءرْذِقلاو «ولدلا ةيراع ةي هللا لوسر دهع ىلع

 .ةلدهب نب مصاع يف فورعملا فالخلل ؛نسح هدنسو

 .هب مصاع نع «يوحنلا نمحر لادبع نب نابيش :يركشيلا ةناوع ابأ عباتو

 /4) «ىربكلا ننسلا» يف يقهيبلا هقيرط نمو- «هريسفت» يف سايإ يبأ نب مدآ هجرخأ

۳)-. 

 يبأ نع «رمتعلا نب روصنم نع «يوحنلا نابیش نع هاورف ؛ملسم نب دیلولا :مدآ فلاخو
 .(امصاع) سیلو (اروصنم) نابیش خيش لعجف .هب لئاو

 ءرامع نب ماشه نع «نادبع انث 4۰۱۶ /۲۰۸/۹) «ریبکلا مجعلا» يف يناربطلا هجرخآ

 .هب دیلولا نع

 «دنسلا تاقبط لك يف ثیدحتلاب حرصی ملو ةیوستلا سیلدت سلدي دیلولا نکل :تلف
 .مدآ ةياور ظوفحاف .روهشم فعض هيف -هنع يوارلا- رامع نب ماشهو

 (میظعلا نآرقلا ريسفت» يف امك ؛"هریسفتا يف متاح يبآ نبا هجرخآ :شیبح نب رز -۲

 هب رز نع ةلدهب نب مصاع نع «ةملس نب دامح نع ملسم نب نافع نع «يبأ انث 1۵۲ /۸)

 .ولدلاو «نازيملاو ذقلا ؛یراوعلا :نوعاملا :هظفلو

 = . نسح هدنسو
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 «(۳٣٠۲و ۲۰۲ /۳) «فنصملا» يف ةبيش يبأ نبا هجرخأ :يميتلا ديوس نب ثراحلا-#"” =

 وه :نوعاملا :هظفلو «هب ثراحلا نع «يميتلا ديزي نب ميهاربإ نع «شمعالا نع مهتثالث ؛يروثلا

 .ههابشأو «ولدلاو «ردقلاو .سأفلا ؟مهنيب سانلا نواعت ام

 يف يناربطلا هقیرط نمو- «هریسفت» يف يبايرفلا هجرخآ :يعخنلا ديزي نب میهارب] ٤-

 «نايبلا عماج» يف يربطلاو ءيروشلا نايفس انث < ۷ ) اريبكلا مجعملا)

 «بيرك وبأ انث :(59/6/75)و «ريرضلا ةيواعم ىبأ نع «ةدانج نب ملس انث :(510-7174/5) ٠

 سانلا هرواعتي ام وه :نوعاملا :ظفلب «هب ميهاربإ نع «شمعالا نع مهتثالث ؛حارجلا نب عيكو نع

 .ههبشو «ولدلاو ءردِقلاو «سأفلا ؛مهنيب

 . حيحص هدنس :تلق

 «ريسفتلا» يف قازرلادبع هجرخآ دقف ؛-امهنع هللا يضر- سابع نبا لوق امأو

 (۷۰/۲۶*۲) «نایبلا عماج) 2 يربطلاو 6۲۰ /۳) (فنصملا) 5 ةبيس ىبأ نباو »)۳۹۹ /۲(

 نع «دهاجم نع «حيجن يبأ نبا نع «يررثلا نع مهتئالث ؛يزارلا رمع يبأ نب نارهمو «عيكو نع

 .هب سابع نبا

 نب بوقعي انث :(577/75) «نايبلا عماج» يف يربطلا هجرخآ :ةّیلَع نبا ليعامسإ -۱

 «ىنثملا نب دمحم انث :(1۷۷ )۲۲١/ «نايبلا عماج) يف يرطلا هجرخآ :جاجحا نب ةبعش -۲

 ‹قوزرم نب ميهاربإ انث )٩۱/۱6(: «راثآلا لكشم» يف يواحطلاو «-ردنغ- رفعج نب دمحم نع

 :هظفلو هب ةبعش نع مهتئالث ؛يسلايطلا دواد نب نامیلسو «مزاح نب ريرج نب بهو نع

 عماج» يف يربطلاو «(۳۹۹ /۲) «ريسفتلا» يف قازرلادبع هجرخأ :دشار نب رمعم -۳

 نع امهالك ؛روث نب دمحم نع «ىناعنصلا یلعالادبع نب دمحم انث :(1۷ 7۷۰-۱ /۲) «نایبلا

 .هب رمعم

 دمح انث :(1۷۱/۲6) «نایبلا عماج» يف يربطلا هجرخآ :يشرجلا نومیم نب یسیع -6

 < .هب ىسيع نع «ليبنلا -دلخم نب كاحضلا- مصاع يبأ نع ءورمع نبا
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 «روثنلا ردلا» يف امك ؛«هریسفت» يف سايإ يبأ نب مدآ هجرخآ :يركشيلا رمع نب ءاقرو - = ١

 يربطلاو ۱۸۳-0۱۸ /5) «یرکلا نتسلا» يف یقهیبلا هقیرط نمو- (1۹۲ /۱۰)

( )+ ۱ 

 ؛ادهاج عباتو

 هقیرط نمو -«هریسفت» يف ةنيبع نب نایفس هجرخأ :يكملا ديزي يبآ نب هللاديبع -۱
 «ةراستخلا ثیداح لا يف یسدقلا ءایضلاو ٩۹۰ /۱۶) «راثآلا لکشم» يف يواحطلا

۷۷۷۵ -. | 

 .حیحص لاع دنس اذهو :تلق

 عماج» يف يربطلاو ۰۲۰۳ /۳) «فنصل» يف ةبيش يبأ نبا هجرخآ :ريبج نب دیعس -۲

 «شمعألا نع عيكو ةخسن» يف يسبعلا هللادبع نب ميهارباو «بيرك وبآ انث :(1۷9 /۲6) «نایبلا
 ننسلا» يف يقهيبلاو ۳۵۵۱ / ۲۸۳/۸) «ملعلا رهاوجو ةسلاجملا» يف یرونیدلا هقیرط نمو-

 ريبج نب ديعس نع «شمعألا نع «حارجلا نب عيكو نع مهتئالث ؛-(۸۸ / و ۱۸۳ /6) «یربکلا

 .قباسلا دوعسم نب هللادبع ثیدح ظفل وحن «هب

 .حيحص دنس اذهو :تلق

 .هب ريبج نب ديعس نع «تباث يبأ نب بيبح :شمعألا عباتو
 )٩۱/۱۶(- «راثآلا لكشم» يف يواحطلا هقيرط نمو- «هریسفت) يف يبايرفلا هجرخأ

 ثيداحألا» يف يسدقلا ءايضلا هقيرط نمو- )١77014/1١8/1١1( «ریبکلا مجعملا» يف يناربطلاو

 نب لضفلا- ميعن يبأ نع نيقيرط نم (۵۳۱/۲) مكاحلاو )١51/1١51/9١(-«, «ةراتخملا

 ؛يزارلا رمع يبأ نب نارهم قيرط نم (178 0) «نایبلا عماج» يف يربطلاو «يئالملا -نيكد

 .هب بيبح نع «يروثلا ديعس نب نايفس نع مهتئالث

 .«هاجرخي لو نيخيشلا طرش ىلع حیحص) :مكاحلا لاق

 «فنصلا» يف ةبيش يبأ نبا هجرخأ دقف :سابع نباو دوعسم نبا ريغ نع -اضيأ- حصو

 نب دمحم نع امهالك ؛ینثلا نب دمحم انث :(۱۷۲/۲6) «نایبلا عماج» يف يربطلاو /۳)

 يبآ نع «ةبعش نع امهالك ؛يسلايطلا دواد يبأ قيرط نم (1۷۳/۲6) يربطلاو «-ردنغ- رفعج

 سأفلا :نوعاملا :اولاق مهنأ لك يبنلا باحصأ نع «ضايع نب دعس نع «يعيبسلا قاحسإ
 - .ولدلاو ءردِقلاو

 و مم م م دونم 5 سه و هشه وج 4 عه قه هه 8 و و خا 4

 .هنم عوبطملا مسقلا يف وه سيلو ()



 يزورملل - « هنسلا » بانک ۱۱۸

 "؟"هنم عاتلا ةيراعو قاکز لا هالعآ :؟"ةمرکع لاقو :لاق

 ؛هملکلا ةملکلا قفاوت مل اذإف يناعلا هذه موق لهجو :قاحس) لاق

 !فالتخا اذه :اولاق

 يتأ امنإ :لاقف ءانفصو ام وحن يف فالتخالا هدنع ٌرکذو «نسحلا لاق دقو
 (۳), نر موم د 3

 يفامك ؛قودص وهو تاذه- دعس ريغ ؛تاقث مهك هلاجر «نسح دنس اذهو :تلق =

 .(بيرقتلا)»

 .هب قاحسإ يبأ نع «يروثلا نايفس :ةبعش عباتو

 :(۱۷۳ /۲۶) «نايبلا عماج» يف يربطلاو ۲۰۳/۳(۰) «فنصملا» يف ةبيش يبأ نبا هجرخآ

 نع يدهم نب نهرلادبع نع مهتثالث ؛راشب نب دمحم انث :(1۷ ٤ /٤۲)و «ىنثملا نب دمحم انث

 .هب نايفس

 .هب يروثلا نع -!فیعض- يزارلا رمع يبأ نب نارهم :يدهم نبا عباتو
 .هب نارهم نع تالورتم- ديمح نبا انث :(1۷۳ /75) يربطلا هجرخأ

 )١( «ميظعلا نآرقلا ریسفت» يف امك ؛هريسفت» يف متاح ي ىبأ نبا هجرخأ )۸/ ۰610۲

 هنإف ؛نسح ةمركع هلاق يذلا اذهو» :-هيلع ًاقلعم- هبقع ريثك نبا رسفملا مامإلا لاق دقو

 .ه.| (ةعفنم وأ «لامب ةنواعملا كرت وهو ؛دحاو ءيش ىلإ اهلك عجرتو ءاهّلك لاوقألا لمش

 يف لاوقألا ىلوأو» :(1۷۸/۲4) «نايبلا عماج» يف يربطلا ريرج نب دمحم مامإلا لاق (۲)

 موقلا ءالؤه نع ربخأ دق هللا ناكو «لبق انفصو ام وه نوعاملا ناك ذإ- باوصلاب اندنع كلذ

 مهنأب مهفصو هللا نإ :لاقي نأ- ًائيش كلذ نم صخب نأ ريغ نم ًاماع اربخ «سانلا نوعنمي مهنأو

 نم مهلاومأ يف مه هللا بجوأ ام ةنكسملاو ةجاحلا لهأ نوعنميو «مهنيب هنورواعتي ام سانلا نوعنمي

 .«ضعب نم مهضعب سانلا اهب عفتني ىتلا عفانملا نم كلذ لك نآل ؛قوقحلا

 .اروكشم هايإ اندهيلف ملعلا بالط نم هدجو نمو «ةرسيم ىلإ ةرظنف ؛ثحب لوط دعب هرآ مل (۳) ۱

 ص) «ةلاسرلا» يف هلوق ؛ددصلا اذه يف -هّللا همحر- يعفاشلا مامالا دئاوف ررغ نمو
 نأ هب دهب ىتح هُدْهَج هغ ام برعلا ناسل نم ملعتي نأ ملسم لك یلعف» :هصن ام (۵۰-۸

 هيلع ضرتفا امیف ركذلاب قطنيو هللا باتك هب ولتیو هلوسرو هدبع اًدمح ناو للا الإ هلإ ال

 = .كلذ ريغو .دهشتلاو حيبستلا نم هب رمأو «ريبكتلا نم
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 نیملسملل لمكأ نأ دعب هيلإ يب هلوسر هللا ّضْبَق :هّللا دبع وبآ لاق

 تِيِضَرَو يِتّمْعِن مکیلَع تْمَمَنَأَو كنيد مكل تْلَمْكَأ ویلا :لاقف مهنيد

 ملف تافرعب فقاو هَ هللا لوسرو تلزن ؛(۳ :ةدئاملا] هک نی مالس الا ہک

 .تامف یک هللا لوسر عجرو «مارح الو لالح اهدعب لزني

 مهاهنو «هنع مهءاج ام ىلع عامتجالاب -ىلاعتو كرابت- هللا مهرمأو

 فیمج هل لب اوُمِصتْعاَو :لاقف «نايبلا مهءاج نأ دعب نم قرفتلا نع

 مکبولق نِي : فّلأف ءادعآ : منك ذإ مکیلَع هللا ةمفن اور کدو اوقرفت او

 .[ ۱۰۳ :نارمع لآ] «اناّوخإ هیمْیب متحَبصأ

 ام ٍدْعَب نم اوشلتخاو اوقرفت يذلا اونوکت الر :-هناحیس- لاقو

 .[۱۰۵ :نارمع لآ] هک تانلا ها

 هللا داع اونوکو هاور باد الو ءاوُعّطاَقَت ال» :ةع هللا لوسر لاقو

 :هبتك رخآ هب لاو «هتوبن هب متخ ْنَم ناسل هللا هلعج يذلا ناسللاب ملعلا نم دادزا امو 3
 هجو امل هجوتيو «هنايتإب رمأ امو تيبلا يتايو ءاهيف ٌركذلاو ةالصلا ملت هيلع امك ههل ًاريخ ناك

 .ًاعوبتم ال هيلإ بدنو «هیلع ضرتفا امین ًاعبت نوكيو «هل

 نم ملعي ال هنأل ؛هريغ نود برعلا ناسلب لزن نآرقلا نأ نم تفصو ام تأدب امنإو

 هاهقرفتو «هيناعم ٌعامجو ؛ههوجو ةرثكو «برعلا ناسل ةَعّس لهج دحأ باتكلا ملع لّمُج حاضيإ

 .اهناسل لهج نم ىلع ْتَلَخد يتلا هّبشلا هنع تفتنا هملع نمو
 ؛نيملسملل ةحيصن :ةصاخ برعلا ناسلب لزن نآرقلا نأ ىلع ةماعلا هيبنت ناكف

 عضوم كّرتتو هّسفن ةفس نم الا اهدا رخ ةلفان كارذإو «هکرت يغبني ال ٌضرف مهل ةحيصنلاو

 نسم نيملسملا ةحيصنو قحلاب مايقلا ناكو ءقح حاضيإب اًمايق مهل ةحيصنلا عم عمْجی ناكو هّظح

 .ه .ا (ريخلل ةعماج هللا ةعاطو «هللا ةعاط

 ثيدح نم (۳۰۱۷) (هحيحص) يف ملسمو «(40) «هحیحص» يف يراخبلا هجرخأ (۱)

 .-هنع هللا يضر- باطخلا نب رمع- صفح يبأ نينمؤملا ريمأ
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 .۳اناوخ]

 .۳«مکبولق فلتختف ؛اوفلتخت ال» :لكي لاقو

 .”(ةعامجلا م رليف ؛ةنجلا ۳ ةَحوبحَب َداَرَأ نم» :لكي لاقو

 .(۳و ۲مقر) نيثيدحلا رظناف .فنصلا دنع اًدنسم يتأيس (۱)

 دوعسم يبآ ثیدح نم (۱۲۲/ ۳۲/۳۲۳ /۱) «هحیحص» يف ملسم هجرخآ (۲)

 اووتسا» :لوقیو ؛ةالصلا يف انبکانم حسه لو هللا لوسر ناك :لاق ؛-هنع هللا يضر- يراصنألا

 .ثیدحا ۷... مکیولق فلتختف ؛اوفلتخت الو

 :لاف ؛-امهنع هللا يضر- ربكم ةدحولا حتفب- ريش نب نامعنلا ثیدح نم دهاش هلو

 .(مکهوجو نيب هللا نفلاخیل وأ ؛مکفوفص ٌنوستل [!هللا دابع1» :لوقی يَ هللا لوسر تعمس

 .(۱۲۸و ۱۲۷/٤۳۹/۳۲۴ /۱) ملسم هجرخآ

 .اهطسو (۳)

 (ريبكلا للعلا» يف يذمرتلا هنعو -«هدنسم يف عينم نب دمحأ هجرخآ- هريغل نسح )٤(

 مکاخاو ۰۲۱۲۵/۶۲6 107/6۱ !هننس)و «(يضاقلا بلاط يبأ بيترت -707 ) 8١5/

 بطخلا»و ۲۰۵ /۲) «ثيدحلا بیرغا يف يورهلا -مالس نب مساقلا- ديبع وبأو )۱/ ١١5(-«.

 دئسم» يف يعاضقلاو .(۱۲ ص) «سيلبإ سيبلت» يف يزوجلا نبا هقيرط نمو- (۱۳۳) (ظعاوملاو

 يف رازبلاو ٩۱۸۱ /75857 /۸) «ىربكلا ننسلا» يف ىئاسنلاو -(46۱/۲۷۷/۱) «باهشلا

 (ةنسلا» يف مصاع يبأ نباو «ماحفلا ديلولا نب دمحم انث :الاق ؛(١/1577/759١) «راخزلا رحبلا)

 (راخزلا رحبلا» يف رازبلاو .حادقلا ملاس نب ليعامسإ انث ۸۹۷ /۳۰/۲-1۳۲ و ۲ )

 میهاربا نب بوقعی قيرط نم (۱۱8/۱) مكاحلاو .ةفرع نب نسطا انث 6 ۰ ۲۷)

 نع «صاقلا يفوكلا -يلجبلا مزاح نب ليعامسإ نب رضنلا- ةريغملا يبأ نع مهتتس ؛يقرودلا

 .هب رمع نع مع نب هللادبع نع «رانيد نب هللادبع نع «ةقوس نب دمحم

 .«هجولا اذه نم بيرغ حيحص نسح ثيدح اذها :يذمرتلا لاق

 .«بيرقتلا» يف امك ؛يوقلاب سيل :-اذه- ةريغملا ابأ نإف ؛فيعض هدانسإ لب :تلق

 يف يزوجلا نبا هقيرط نمو- )578/1١-١١5/559( دمحأ مامإلا هجرجأ دقف :عبوت هنكل

 -(۳۷۰۸/۳۲۹/۹) (راثآلا لكشم» يف يواحطلاو.قاحسإ نب يلع انث ١١(-: ص) «سيلبإ سيبلت»

HEREمم معمق م و سهر و و چو و و 8 858 او هل اه هك  
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 نبباو «نامیلس نب ةدبع قيرط نم ۳۷٠۹( /۳۳۰ /۹)و «يزورملا جاجحلا نب دمحأ قيرط نم-

 نب نابح- دمحم يبأ قيرط نم («ناسحإ» -۷ ۲۵/۲ ۲۳۹-۰ /۱) «هحیحص يف نابح

 ۰6۱۵۱ - ۱۵۰ /4) «راثالا يناعم حرش» يف يواحطلاو «يملسلا يزورملا- راوس نب ىسوم

 قیرط نم )1١7/١-١١5( مكاحلاو «يزورملا دامح نب ميعن قيرط نم (۱۱6 /۱) مكاحلاو

 يف يناهبصألا ميعن وبأو ءىسيع نب نسحلا قيرط نم (۱۱8/۱) و «قيقش نب يلع نب نسحلا
 نم ۱۹٤( /۳۷ -۳۷۳) (ةضفارلا ىلع درلاو ةمامإلا»و «((55 )١/ ١۷/ («ةباحصلا ةفرعمالا

 ٩۱( /۷) «ىربكلا ننسلا» يف يقهيبلاو )١/ ١١5(« مكاحلاو «يناميلا ديمحلادبع نب ىيحي قيرط

 ديدشتو ءارلا حتفب- داور يبأ نب -ةدحوملاو ميجلا حتفب- ةلّبَج نب نامثع نب هللادبع قيرط نم
 نع مهتعست ؛(نادبع) ب بلقملا «يزورملا نمحر لادبع وبأ -ةانثملاو ةلمهلا حتفب- يكتعلا -واولا

 .هب ةقوس نب دمحم نع )۱٤۸/ ۲٤١(-« هل «دنسملا» يف اذهو -كرابلا نب هللادبع

 باحصأ نيب ًافالخ ملعأ ال ينإف ؛نیخیشلا طرش ىلع حيحص ثيدح اذه» :مكاحلا لاق
 .يهذلا هقفاوو «اهاجرخم مو هنع دانسإلا اذه ةماقإ يف كرابملا نب هللادبع

 .(الاق امك وهو» :(۷۹۳ /۲ /۱) «ةحیحصلا» يف -هّللا همحر- ينابلالا مامالا انخیش لاق

 ی

 .هب ةقوس نبا نع ؛-ةقث- ينادمها يح نب حلاص نب حلاص نب نسحلا :-اضيأ- هعباتو
 دنسما يف يعاضقلا هقيرط نمو- ١( ل ىبارعألا | هيب هج رحخآ

 رم نب دعس نب نام نع :ينادمغا ناميلس نب مهار اث :-(1۰۳ /۲2۹/۱) :باهشلا

 .هب نسحلا نع «يرملا

 /49) «مکاشا تالاوس» يف ينطقرادلا هنع لاق ؛-اذه- يبارعألا نبا خيش نكل :تلق

 .عضولاب (۳۷ /۱) «لادتعالا نازيم» يف یهذلا همهتاو ء««كورتم» ۰

 .هب نامثع نع «يولعلا دمحم نب رفعج :هعبات ؛نامیلس نب ميهاربإ عبوت دقو
 . هب رفعج نع ؛يمشاهلا دلاخ نب دمحم نب قاحسإ ان :(114 /۱) مكاحلا هجرخأ
 مكاحلا هنع یور» :«نازيملا» يف يبهذلا لاق ؛هيف ملكتم -اذه- مكاحلا خيش ؛نكل

 نب دمحم نع نادهاش ثيدحللو» :ةبقع لاق فيك -هللا همحر - مكاحلا نم بجعلاف !«همهتاو

 .ةمارك الو هب دهشتسي ال مهتلا ناف !؟«مضاولا هذه لثم يف امهلثمب دهشتسي دق ةقوس

 نع «ةقوس نب دمحم نع هاورف ؛نارمع نب ثراحلا :ةقوس نب دمحم نع ةعامحلا فلاخو

 هدنس نم طقسأو ؛(رانید نب هللادبع) ناكم (اعفان) لعجف ات ینلا نع «رمع نبا نع «عفان
 ےس !!(رمع نع)

GEHEN5م م همه م هر م ندعو اچ او ” 5 اچ نادم سه جا سقس  

 .ححصيلف !(ينزملا) ىلإ (يرملا ديعس نب نامثع) بسن هعوبطم يف فرحت دقو (1)
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 وبأو ۷۷ /۹6) «رمع دنسم) يف داجنلا -نسحلا نب ناملس نب دمحأ- ركب وبآ هجرخآ =

 يمرضحلا هللادبع نب دمحم نع (۱۷-4۵/۱۸ /۱) «ةباحصلا ةفرعم» يف يناهبصألا ميعن

 .هب ثراحلا نع «ناليغ نب دومح نع «-نيطم-
 جتحي الف «بیرقتلا» يف امك ؛عضولاب نابح نبا هامر .فیعض -اذه- ثراحلا نكل :تلق

 ةقوس نب دمحم نع -بير الب- فورعملاف !؟انه لاحلا وه امك فلاح اذإ فيكف «درفت اذإ هب

 .-يتأيس امك- ينطقرادلاو يزارلا ةعرز وبأ هحجر يذلا وهو «هنع ةعامجلا ةياور
 حلاص يبأ نع «ةقوس نب دمحم نع هاورف ؛فافخلا ملسم نب ءاطع :-اضيأ- مهفلاخو

 .ثيدحلا - باطخلا نب رمع مدق :لاق ؛نامسلا -ناوكذ-

 نع «ورمع نب ناوفص انث :(4187 /۲۸۰/۸-۲۸۷) «یربکلا ننسلا» يف ىئاسنلا هجرخأ

 يناهبصألا ميعن وبأ هنعو- (۱۱۳۶/۳۰ /۲) «طسوألا مجعلا» يف يناربطلاو «بويأ نب ىسوم

 امهالك ؛دانج نب ديبع نع «باشخلا قاحسإ نب دمحأ انث )577/١4/١(-: «ةباحصلا ةفرعم» يف

 .هب ءاطع نع

 اذه دانسإ يف أطخأ دقو «بیرقتلا» يف امك ؛اربثک ئطخي قودص -اذه- ءاطع نكل :تلق

 .ةقوس نبا نع هريغو كرابملا نبا هاور ام فورعملاو بیر نود ثيدحلا

 .(«!ديبع :هب درفت ءاطع الإ ةقوس نب دمحم نع ثيدحلا اذه وري مل :يناربطلا لاق

 .كردتسيلف ؛مدقت امك ؛يئاسنلا دنع بويأ نب ىسوم هعبات لب !كنع هللا يضر :تلق

 نب هللادبع نع «-ينيدملا نب يلع دلاو- حيجن نب رفعج نب هللادبع :ةقوس نب دمحم عباتو

 .هب رانيد

 هللادبع نع «يدقعلا ذاعم نب رشب انث )١77/717/١/١(: «راخزلا رحبلا» يف رازبلا هجرخأ

 .«بیرقتلا) يف امك ؛فيعض -اذه- هللادبعو

 نع هاورف «داما نب هللادبع نب ديزي :حيجن نب رفعج نب هللادبعو ةقوس نب دمحم فلاخو

 .ثيدحلا ... ابيطخ ماق باطخلا نب رمع نأ :يرهزلا باهش نبا نع رانید نب هللادبع
 .هدنس نم (رمع نبا) طقسأو «هلسرأف

 (۷۲۹/۳۳۸/۱) «طسوالا خيراتلا»و ۰۱۰۲ /۱) «ریبکلا خيراتلا» يف يراخبلا هجرخأ

 نم 9418٠( /185/4) «یربکلا ننسلا» يف يئاسنلاو دعس نب ثيللا نع «حلاص نب هللادبع نع

 .هب داها نب ديزي نع امهالك ؛هيبأ نع ءرضم نب ركب نب قاحسإ قيرط
 ِ .هظافحو ثيدحلا ءاملع رابك هجولا اذه حجر دقو



 ۱۳۳ يزورملل - « ةنسلا » باتک

 هللادبع نع «ةقوس نب دمحم هاور» :(۱۵-۱۱۱/۱۸ /۲) «للعلا» يف ينطقرادلا مامالا لاق =

 .رمع نع «رمع نبا نع «رانيد نبا

 .رمع نع «رمع نبا نع رانید نب هللادبع نع «ىنيدملا رفعج نب هللادبع هاورو
 نع ؛حلاص نب نسحلاو كرابملا نباو ليعامسإ نب رضنلا هاورف ؛ةقوس نبا نع فلتخاو

 .رفعج نب هللادبع ةياور ةعباتمب .رمع نع «رمع نبا نع «رانيد نب هّلادبع نع «ةقوس نب دمحم
 .رانید نب هللادبع نع

 نب دمحم نع نانید نب هللادبع نع هاورف ؛داما نب ةماسأ نب هللادبع نب ديزي امهفلاخو

 .رانید نب هللادبع نع باوصلا وهو ؛ةيباجلاب سانلا بطخ رمع نأ :يرهزلا ملسم

 :رخأ ليواقأ هيف ةقوس نبا نعو

 25 يلا نع «رمع نع «رمع نبا نع «عفان نع «ةقوس نب دمحم نع «نارمع نب ثراحلا هاور
 بطخ رمع نأ :-ناوكذ- حلاص يبآ نع «ةقوس نب دمحم نع ملسم نب ءاطع هاورو

 .ةیباخاب

 .بطخ رمع نأ :ناذاز نع ةقوس نبا نع :لیقو

 :يرهزلا نع رانید نب هللادبع نع «داهلا نب هّلادبع نب ديزي ةياور :كلذ نم حیحصلاو

 .(رمع نأ

 نع رانید نبا نع :مهضعب لاقو» ۱ ۰۲ /۱) (ريبكلا خیراتلا» يف يراخبلا مامالا لاقو

 .حلاص يبآ
 .«حصأ هلاسرإب ءلسرم وهو ءحصا داها نبا ثیدحو

 .«یوآ دالا نبا ثیدحو» :(۳۳۸/۱) «طسوالا خیراتلا» يف لاقو

 هاور ثيدح نع ةعرز وبأ لئس» :(۲۱۲۹/۳۷۱/۲) «للعلا» يف متاح يبأ نبا لاقو

 ...ةيباجلاب ابيطخ انيف رمع ماق :لاق ؛رمع نبا نع «عفان نع «ةقوس نب دمحم نع «نارمع نب ثراحلا

 نع «رانید نب هللادبع نع ءةقوس نب دمحم نع «ليعامسإ نب رضنلاو كرابلا نبا هاورو

 .رمع نبا

 امأو «ليعامسإ نب رضنلاو كرابلا نبا ثيدح :يدنع نيتياورلا حصأ :ةعرز وبأ لاق

 خیش :يرفعحا نارمع نب ثراحلاو ءاعفان رانيد نب هللادبع ناكم لعج ءأطخف ؛ثراحلا ثيدح

 .ثيدحلا يهاو

 -نع «رانيد نب هللادبع نع «داما نبا نع ثيللا هاور ثيدحلا اذه ناف :ةعرز يبال ليق



 يزورملل - « هنسلا » بانك ۱۳

 .ةيباجلاب ماق رمع نأ :يرهزلا-

 :يرهزلا نع رانید نب هللادبع نع هدافا نبا نع ثیللا ثیدح ثیدحا :ةعرز وبآ لاقف

 .«ةیباطاب ماق رمع نأ

 كرابلا نبا هاور ثيدح نع يبآ تلأس» :(۲۵۸۳ /۳۵۵/۲) - -اضیا - متاح ي یبآ نبا لاقو

 ؟(هرکذف) :لاق ؛ِْلكط ینلا نع ءرمع نع مع نبا نع رانید نب هللادبع نع «ةقوس نب دمحم نع

 آه نانيد نب هللا دبع نع دا نيا هاو ؛هتروع نيبو ثيدحلا اذه داملا نبا دسفأ :يبأ لاق

 .«حیحصلا وه اذهو دلي هللا لوسر انيف ماق :لاق باطخلا نب رمع نأ :باهش

 نع «ةقوس نسب دمحم هاور ثيدح نع ةعرز ابأو يبأ تلأس» :(1١/*550١199898/؟) لاقو

 نبا هاور ءاطخ اذه :الاقف ؟هتلع ام «... بطخ هنأ :رمع نع مع نبا نع نانید نب هّلادبع
 ا اق لاق رمع نأ :يرهزلا نع «رانيد نب هللادبع نع «داملا

 :رمع نب هللادبع عباتو
 (ت) ی مه نب "رز ١-

 لهأ داقتعا لوصأ حرش ف يناكلاللا هقيرط نمو- . «يلامألا) ف  ىلماحلاو ۸۹۸/1۳۹/۲ و

 (قشمد خيرات» يف رکاسع نبا ۰ ۸۹۷۳ /۵و ۱۵۵ /۱۰۲/۱) «ةعامجلاو ةنْسلا

 «ناسحا ةهدقلا هيلامأو هدئاوفا يف زرطلا -ایرکز نب مساقلا- ركب وبأو )١110(-«

 يسلايطلا سابعلا نب هللادبع انث :(0 /584 )١/ ةعيرشلا» يف يرجالاو /۲۲۲)

 ؟سيلبإ يلت» يف يزوجلا نباو ء(۳۹ /۳۸۵- )۳۸٤ هل «نونامثلا»و .(5854-5/586 /۱)و

 /۳۰۱۲/۱) ؛طسرألا مجعملا» يف يناربطلاو دعاص نب دمحم نب ىيحي نع (۱۱-۱۲ ص)

 مهتتس ؛ةبيش نب ىسيع نب دمحم انث )۱٤/۲۱(-: (هخيرات» يف ركاسع نبا هقيرط نمو- 7

 .هب رز نع «ةلدهب نب مصاع نع «شايع نب ركب يبأ نع «يومالا ديعس نب ىيحي نب ديعس نع
 نب ديعس :هب درفت «شايع نب ركب وبأ الإ مصاع نع ثيدحلا اذه وري » :يناربطلا لاق

 5 ۱ .«يومألا ىيحي

 .!«ةاک زلا ليخلا نم ذخأ رمع نأ :دیزی نب بئاسلا نع «يرهزلا نع» :«عوبطلا» يف )

 ببسب اطقس طوطخملا يف ناك وأ «ثيدح يف ثیدح خسانلل لخد هنآك ءادج حیبق فیرحت وهو

 ؛ادج ةئيس ةعبط (توریب- ةفرعلا راد) ةعبط نأ نفلا اذهب نیلغتشلا یدل مولعلا نمو كلذ ريغ وأ ةبوطرلا
 .للخلاو ءاطخلاو طقسلاب ةئيلم

 ءارلا ديدشتو «هلوآ رسكب (ب)

 .رغصم ةمجعمو «ةدحومو «ةلمهمب (ت)



 (١ يزورملل - « ةنسلا » باتک

 وهف ناقودص شايع نب ركب وبآو مصاعو «بیرقتلا» يف امك ؛اطخآ امر ةقث وهو :تلق =

 درفت» :(۱۷ 4/۱۵۰ /۲) «للعلا» يف لاقف .هلعأ دق ینطقرادلا مامالا تيأر ينأ الول ؛ نسح دنس

 .رمع نع «رز نع مصاع نع «شايع نب ركب يبأ نع يومألا ىيحي نب دیعس هب

 .«باوصلا وهو ؛رمع نع -السرم- مصاع نع «شايع نب ركب يبأ نع هيوري هريغو

 .ةرسيم ىلإ ةرظنف هیلع مكحأ ىتح ؛نآلا هيلع فقأ لو هفرعأ مل يبطقرادلا هركذ يذلاو

 )547/١/ «ةنُسلا» يف مصاع يبأ نبا هجرخآ :-هنع هللا يضر- صاقو يبأ نب دعس -۲

 «قشمد هخيرات» يف ركاسع نبا هقيرط نمو- )١١4/١-١١0( مكاحلاو ۸۹۰ ٤۳٩١/ و ۲

 ميهاربإ نع مهتثالث ؛نوراه نب ديز نب دمحأو دايز نب يلع نب نسحلا قيرط نم ۳ /۲۲)

 يبآ نب دعس نب رماع نع «هيبأ نع نامسم نب رجاهم نب ميهاربإ نع ؛يمازجلا رذنلا نبا
 .هب هيبأ نع «صاقو

 .«بیرقتلا» يف امك ؛فیعض -اذه- رجاهم نب ميهأربإ نإف ؛فیعض دنس اذهو :تلق

 .دهاوشلاو تاعباتملا يف هب ساب ال نكل

 .هدعب ىفخي ال ام ؛(دعس نع حيحص دانسإب هانیور دقو» :-هبقع- مکاحا لوقف ؛هيلعو

 ميهاربإ نع :هدنعف طقسو ادج حيبق فيرحت مكاحلا دنع ثيدحلا اذه دنس يف عقو :هيبنت

 .ححصيلف !!دعس نب رماع نع «رامسم نب رجاهم نب دمحم نع «يمازحلا رذنملا نبا

 دمحم- سابعلا وبأ هجرخأ :-مرضحم ةقث وهو- يصمحلا ينوكسلا ديمح نب مصاع -۳
 صيخلت» يف يدادغبلا بيطخلا هقيرط نمو- (ب - أ /۲ق) ؟هثیدح» يف مصألا -بوقعي نبا

 جرفلا نب دمحأ انث :-(4۲۸/4۱۲/۱) «هقفتملاو هبقفلا»و ۰۱۲ ۳ ۲ /۲) «مسرلا يف هباشتلا

 .هب مصاع نع يصمحا دیود يبآ نع «مثعج نب رمع ان :دیلولا نب ةيقب نع ءيصمحلا
 ۱ :ناتلع هيف ؛فيعض دنس اذهو :تلق

 ءائيش هيف ركذي مو ۳۸۷ /۳) «لامکالا» يف الوكام نبا هركذ ؛يصمحلا ديود وبأ :ىلوألا
 .اليدعت الو احرج هيف رأ لو

 نباو يئاطلا فوع نب دمحم هفعض فیعض -اذه- يصمحلا جّرفلا نب دمحأ :ةيناثلا
 .مهريغو يدع

 .نيلف ؛الاو «عباتي ثيح :ينعي ؛؟-«بيرقتلا» يف امك- لوبقم هنإف ؛مشْعُج نب رمع امآ

 .هيلع عبوت دقو

 هنعو- «هدنسم) يف هيوهار نب قاحسإ هجرخآ :-هنع هللا يضر- ةرمس نب رباج - 6

 = دنسما يف امك ؛ينيدملا نب يلعو «-(787/8-41765/784) «ىربكلا ننسلا» يف يئاسنلا
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 سییلت» يف يزوحلا نبا هقیرط نمو- (۳۱۰/۱-۱۷۷/۳۱۱) دمح أو 0۰6 /۲) «قورافلا-

 نابح نسبا هنعو- (ريبكلا هدنسماو 16 ۳ /۱۳۳ /۱) ((مدئسم) ي ىلعي وبأو )-یناتسُهقل لمح

 /۱۱) «قشمد خیراتا يف رکاسع نباو («ناسحٍ|» - ۵۵۸1/۰۰/۳۹۹ /۱۲) (هحیحص» يف

 ةعرز وبآو 4670/۹۰/۲ و 67/۲۷۸ /۱) «باهشلا دنسما يف یعاضقلاو .(۲ ۳ - ٥

 ةمثيخ وبآ انث :الاق ۱۰۸۷ 7۹۱۲ /۲) «نامالا» يف هدنم نبا هقيرط نمو- «هدئاوف» يف یقشمدلا

 ةياور - ۲۳۷ /۲۲) «يلامألا» يف یلماحناو ءةبيش ىبأ نب نامثعو «یئاسنلا -برح نب ریهز-

 نب فسویانث :-(۲ ۱ /۱۱) «قشمد خيرات يف رکاسع نباو ۹۵ /۱۷۲ -۱۷۱) «بئارغلاو

 ۲7-۰ /۱۱) «قشمد خيرات» يف رکاسع نبا هقیرط نمو- یوغبلا مساقلا وبأو .ناطقلا ىسوم

 نب نسحلا نع (۱۷۲۹ /۹۷۳ /۵) «ةعامجلاو ةنسلا لهأ داقتعا لوصأ حرش» يف يئاكلاللاو

  .هب رباج نع «ريمع نب كلملادبع نع «ديمحلادبع نب ريرج نع مهتينامث ؛ةفرع

 :دیمطادبع نب ريرج عباتو

 (هدنسما يف يسلايطلا -دواد نب ناميلس- دواد وبأ هجرخأ :مزاح نب ريرج - ١

 -۳۰) «ةضفارلا ىلع درلاو ةمامإلا» يف يناهبصألا ميعن وبأ هقيرط نمو- (۳-۳۱/۳۹ع/۱)

 لوصأ ةفرعم يف ةيافكلا»و ۱۸۷۲ (دادغب جیرات» يف يدادغبلا بيطخملا هنعو- ( ۳ ۵

 نب يلعو 61۵٩۹۳ /۲۳۱/۹) «ناميإلا بعش» يف ىقهيبلاو ١9(-« /۱۳ /۱) «ةياورلا ملع

 يف يئاسنلا هنعو- «هدنسم» يف هیوهار نب قاحسإو ۰0۵4 /۲) «قورافلا دنسم» يف امك ؛ینیدلا

 انث :(۳۷۱۹/۳۳۵/۹) «راثألا لكشم» يف يواحطلاو ,-(9117/7/7585 /۸) «ىربكلا ننسلا»

 ؛ماصع نب دمحأ قيرط نم ۲ / ٩7۲ -۱ /۲) «نامیالا» يف هدنم نیاو «نانس نب ديزي

 »)141 /۱-۱۳۲ /۱) «هدنسم)» يف يلصوملا ىلعي وبأو «مزاح نب ريرج نب بهو انث :اولاق

 يف ركاسع نبا امهقيرط نمو- «خورف نب نابيش ثيدح» يف يدنغابلا ناميلس نب دمحم نب دمحمو
 «دئاوفلا» يف حارجلا نب ريزولا نب يلع نب ىسيع مساقلا وبأو (-(۲۵ )١١/ «قشمد خيرات»

 يف ىبهذلاو ۲۵ )١١/ «قشمد خيرات» يف ركاسع نبا هقيرط نمو- (ب /۳ -أ /۳ ق)

 .خورف نب نابيش انث :لاق مهتثالث ؛يوغبلا مساقلا وبأ انث :-(۲۰۰ /۱) «ظافحلا ةركذت»

 وبأ هقيرط نمو ؛(«ثحابلا ةيغب»- ۰۰۷ /575 5718-0 /۲) «هدنسم» يف ةماسأ يبأ نب ثراحلاو

 =  .نب هللا ديمع- ورمع وبأ انث :-(78/557) «ةماسأ ىبأ نب ثراحلا يلاوع» يف يناهبصألا ميعن
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 يف يناربطلا هنعو- ٩۱۷۷( ۲۸6-۲۸۵ /۸) «یرکلا ننسلا» يف یئاسنلاو «يرقملا -لیقع =

 ۲ /۱۵) «هحیحصا يف نابح نباو -1/۱6۳ ق) «يئاسنلا نع هثيدح نم ءزجال

 نم (۳۷۱۹/۳۳۰/۹) «راثالا لكشم» يف يواحطلاو «ناسح نب ماشه قيرط نم («ناسحإلا

 نابح نبا هنعو- (۱۳۲/۱-۱۶۳/۱۳۳) «هدنسم» يف ىلصوملا ىلعي وبأو «لاله نب نابح قيرط

 /۱۱) (قشمد خیراتا 32 ركاسع نباو ((«ناسحإ)» - عماد /۳۱/۱۰-1۳۷) (ا هحیحیص 5

 «يرصبلا ةزمح نب يلع انث :الاق ؛(۸۹٤۱ 1۳١/ /۲) «ةنْسلا» يف مصاع يبأ نباو 16
 -لضفلا نب دمحم - نامعنلا يبأ قيرط نم (۱۵۰/۶4) «راثآلا يناعم حرشا يف يواحطلاو

 یواسما يف يطئارخلا -لهس نب رفعج نب دمح- ركب وبأو «(مراع) ب بقلم لا يسودسلا
 .هب مزاح نب ريرج نع مهتعست ؛لیج نب مثیفا قيرط نم (۱۱۳ /۷۹) «قالخألا

 لكشم»و )٤/ ٠١١(« «راثالا يناعم حرشا يف يواحطلا هجرخأ :سنوي نب ليئارسإ -۲

 نع «يريبزلا دمحأ يبأ نسع «-ةبيتق نب راكب- ةركب وبأ انث :(۳۷۱۸ /۳۳۶-۳۳۹ /9) «راثالا

 .هب ليئارسإ

 .«تاقث هلاجر دانسإ اذه» :(۳۱/۲) (ةجاجزلا حابصما يف يريصوبلا لاق

 ءاذكه هيوري ةراتف ؛هدانسإ يف ريمع نب كلملادبع برطضا نكل ؛لاق امك وهو :تلق

 يعبر نع ىرخأ ةرمو رمع نع رباج نب ةصيبق نع ةرمو ءرمع نع ريبزلا نب هللادبع نع ةراتو
 .رمع نع «شارح نبا

 يف قازرلادبع هجرخأ دقف ؛رمع نع ییبزلا نب هللادبع نع «ريمع نب كلملادبع ثيدح امأ
 - ۹٤-۲۳/٣۵ /۱) هدنسما يف ديمح نب دبع هنعو- (۲۰۷۱۰/۳۱/۱۱) «فنصملا»

 يوغبلاو ۰۳۷۱۳ /۳۳۱/۹-۳۳۲) «راثألا لكشم» يف يواحطلا هنعو- يئاسنلاو («بختنم)

 نسب رمعم نع -(1۳ ص) «ةقلطلا يلامألا» يف رجح نبا ظفاحلاو ۳۸ /۹) «ةنسلا حرش يف

 .هب كللادبع نع «دشار

 :اًرمعم عباتو

 شيرق انث :(9178/5486 /۸) «ىربكلا ننسلا» يف يئاسنلا هجرخآ :دقاو نب نيسحلا -۱

 نب دمحأ انث :(۳۳۲/۹-۳۷۱۵/۳۳۳) «لکشلا» يف يواحطلاو «يدورابلا نهرلادبع نبا

 يلامألا» يف رجح نبا ظفاحلاو ۱۱۱ /۳۰) «قشمد خيرات» يف ركاسع نباو ؛يزورلا نمؤملادبع

 نع «قيقش نب يلع نب نسحلا انث :اولاق ؛جاز نب روصنم نب دمحأ قيرط نم (14 ص) «ةقلطملا
 .هب دقاو نب نيسحلا

 = .!حیحص ثيدح اذه» :ظفاحلا لاق ۱



 يزورملل - « ةئسلا » باتك ۱۳۸

 - «هدنسما يف دهرسم نب ددسم هجرخآ :يركشيلا -هّلادبع نب حاضولا- ةناوع وبآ -۲ =

 .-(۳۷ ۱۱/۳۳۱ /۹) «راثالا لکشم» يف يواحطلا هقیرط نمو

 /۲۸۵/۸) «ىربكلا ننسلا» يف يئاسنلا هجرخأ :يعيبسلا قاحسإ يبأ نب سنوي -۳

 دمحم نب جاجح قيرط نم- (۳۷۱/۳۳۲/۹) ؛راثآلا لكشم» يف يواحطلا هنعو- ۹

 خيرات» يف ركاسع نبا هقيرط نسمو- «هدنسم» يف يشاشلا بيلك نب مشیفاو ءروعألا يصيصملا

 .هب سنوي نع امهالک ؛راوس نب ةبابش قيرط نم ١١١(- /۳۰) «قشمد

 نم (۳۷۱۲/۳۳۱/۹) «لکشملا» يف يواحطلا هجرخأ :يلهابلا ديوس نب ةعزق -

 .هب ةعزق نع خورف نب نابيش قيرط

 انث :(۲۰۱/۱۷۹/۱) «هدنسم» يف يلصولا ىلعي وبأ هجرخأ :راتخملا نب هللادبع -4

 يف يواحطلاو «يسرنلا دامح نب یلعالادبع انث :(۲۰۲/۱۷۹/۱)و ؛يماسلا جاجحلا نب ميهاربإ

 ؛-يكذوبتلا ةملس وبأ- ليعامسإ نب ىسوم قیرط نم (۳۷۱۰/۳۳۰/۹) «راثألا لکشم»

 .هب هللادبع نع «ةملس نب دامح نع مهتثالث

 «ةضفارلا ىلع درلاو ةمامإلا» يف يناهبصألا ميعن وبأ هجرخأ :يزتعلا يلع نب نابح ٦-
 يبأ نع .يضاقلا بوقعی نب فسوی قیرط نم (4۷/۱۸/۱) «ةباحصلا ةفرعم»و ۰۱۷ /۳۵0)

 .هب نابج نع «ينارهزلا عیبرلا
 يف رکاسع نبا هقيرط نمو- (تایعیطقلا» يف يعيطقلا هجرخأ :يزتعلا يلع نب لدنم -۷

 .هب لدنم نع «سنوی نب هللادبع نب دمحأ قيرط نم -(۱۱۱-۱۱۲ /۳۰) «قشمد خیرات»

 .ريمع نب كلملادبع نع ىرخأ قيرط هلو
 ؛يوحنلا نهرلادبع نب نابيش :-مدقت امك ةينامث مهتدعو- ةعامجلا ءالؤه فلاخو

 نيب مسی مل الجر لخدأف .هب ريبزلا نب هللادبع نع «لجر نع «ریمع نب كلملادبع نع هاورف

 .ريبزلا نباو ريمع نب كلملادبع

 ىسوم نب هللاديبع نع ؛ةيمأ وبأ انث :(۳۷۱۱/۳۳۳/۹) «لکشلا» يف يواحطلا هجرخأ

 .هب نابيش نع يسبعلا

 حرص دقو اميس ال «ةعامجلا ةياورل اهتفلاخمل ؛ةذاش -يدقن يف- هذه هتياورو :تلق

 .ريبزلا نبا نم هعامسب اهضعب يف كلملادبع
 دقو كاذو اذهب ثدحف ؛ةطساوب ريبزلا نبا نع -ةرم- هلمح كلملادبع نوكي نأ لمتحيو

 ءربج نبا وهو ؛(ادهاجم) :نابیش ةياور يف مسي مل يذلا لجرلا يقرلا ورمع نب هللاديبع ىمس
 = .فورعملا يعباتلا



 ۱۳۹ يزورملل - « هنسلا ١ بانک

 .(۳۷۱۷ ۳۳۳-7۳۳ /۹) «لکشلا» يف يواحطلا هجرخآ =

 " .هدهاج هنأو ؛ثيدحلا اذه ىف ريبزلا نبا : یو هتي ىلا لجرلا ةيمسصب ريمع نب كللادبع

 ١51517( /۱۷۷ /۱۲) «فنصملا» يف ةبيش يبأ ن نبا هجرخأف ؛رباج نب ةصيبق ثيدح امأو

 ,-(048 /015) «قشمد خيرات» يف ركاسع نبا هقيرط نمو- «هدنسم) يف ةبيش نب بوقعي هنعو-

 ىلع درلاو ةمامإلا» يف يناهبصألا ميعن وبأو ۱۹۰ /۱۳۱/۲) «ةنسلا» يف مصاع ىبأ نباو

 فسوی قيرط نم (۳۷۲۰ /7777/9) «راثآلا لکشم» يف يواحطلاو -(۱۷۵ /605”7) «ةضفارلا

 ؛يلصوملا ميهأربإ | نب دما قيرط نم ۹ /۵۲) «قشمد خيرات» يف ركاسع نباو «يدع نبا

 .هب ةصيبق نع «ريمع نب كلملادبع نع «-ةايحلا وبأ- يميتلا ىلعي نب ىبحي انث :لاق مهتئالث
 اندنع اذه سیلو» :(5614-200 /۲) «قورافلا دنسم» يف امك ؛ینیدلا نب يلع لاق

 .«فرعيل هانبتك امنإو ظافحا نم دحأ هلقي مل هنال ؛ظوفحمب

 انت :(844 /415/1) «ةنسسلا» يف مصاع يب أ نبا هجرخأف ؛شارح نب يعبر ثيدح امآو

 نمو- يزارلا مامتو ۱۰۱۵ /۳) (ريبكلا ءافعضلا» يف ىليقعلاو «یمدقلا ركب ىبأ نب دمحم

 نع امهالك ؛كرابملا نب ديز قيرط نم -(۲۸-۲۹ /۲۰) «قشمد خيرات» يف ركاسع نبا امهقيرط

 .هب يعبر نع «ريمع نب كلملادبع نع «هنييع نب نارمع

 :-(۲۸/۲۰) (هخيرات» يف ركاسع نبا هقيرط نمو- «هدنسم) يف ةبيش نب بوقعي هجرخأو

 .هب ةنييع نب نارمع نع تثّدح

 نع «ةنيبع نسب نارمع نع هاورف ؛يزاوهألا "۳ شیر نب ديز :يمدقملا ركب يبأ نبا فلاخو

 شارح نب يعبر ناكم ريبزلا نب هللادبع لعجف .هب رمع نع «رييزلا نب هّلادبع نع «ريمع نب كلملادبع

 .(174 /۳۵۵) (ةمامإلا»و 4۷ /۱۸/۱) «ةباحصلا ةفرعما يف يناهبصألا ميعن وبأ هجرخأ

 فيكف ؛درفت اذإ هب جتحي الف .ناطقلا نبا لاق امك ؛لاحلا لوهجم -!ذه- اديز نكل :تلق

 .ةقثلا ىمدقملا ةياور فورعملاف ؟فلاخ اذإ

 «ةرمس نب رباج نع كللادبع ثيدح ظوفحا» :هصن ام هبقع ركاسع نبا ركذ نكل

 = .ملعأ هللاو تهذه- شارح نب يعبر ةياور :ينعي ؛«امهو نوكي نأ ىشخأو

 انث) :باوصلاو !(ىليل نب ىيحي ركب وبأ انث) :هيف ذإ ءافرحم مصاع يبأ نبا دنع ثيدحلا دنس عقو (أ)

 .كردتسيلف !هققح هل هبنتي لو !ميعن يبأل «ةمامإلا» باتك عوبطم نم نيسوق نيب ام طقسو

 .(«شرحلا» :«عوبطملا» ٤ (ب)



 يزورملل - « هنسلا د باتك ۱۳۰

 سنأ نع باهش نبا نع «سنآ نب كلام نع «ىيحي نب ىيحي انثدح -۲

 اذه ىلإ (۱۵۵/۱۲۲/۲) هل «للعلا» يف -هللا همحر- ينطقرادلا مامإلا راشأ :اریخاو ِ

 ةدع هيف هنع ليقف ؛هدانسا يف هنع فلتخاو ءريمع نب كللادبع هيوري» :لاقف هلصفو .فالتخالا

 :(۱۳۵ /۲) لاق مث ملا هحر- اهلصفف «... لیواقآ

 فالتخا ةرثکل ؛ريمع نب كللادبع نم دانسالا اذه يف بارطضالا نوکی نأ هبشیو)

 .ه .۱ «ملعأ هللاو ,داتسإلا يف هنع تاقثلا

 هیشیو» :(۱۷۳ ص) «-تایناورهلا - ةبختنملا دئاوفلا جيرخت» يف يدادغبلا بيطخلا لاقو

 .«ملعآ هللاو .هنع تاقثلا فالتخا ةرثكل ؛هنم بارطضاالا نوكي نأ

 :لاق نيح (۱۱4/۱) «هکردتسم» يف مكاحلا هانع ام وه هدانسإ يف بارطضالا اذهو :تلق

 .«ءزج يف يل عومجم هنإف ؛ريمع نب كلملادبع نع ثيدحلا اذه يف فالخلا امأف»

 :لاقف تاذه- مكاحلا دارم (۷۹۳/۲/۱) «ةحیحصلا» يف -هللا هحر- انخیش نیبتی لو

 نم ريمع نب كللادبع يف ليق ام اهلعلو «ةلع هيف نأ ىلإ «كردتسلا» يف مكاحلا راشآ دقو»

 .(هظفح ريغتو طالتخالا

 .هيلع ةاورلا فالتخاو «هيف هبارطضا هتلع لب :تلق

 نب كلملادبع ثيدح ححصو «ةمئألا ءالؤه فلاخ دقف ؛-هللا هحر- ريثك نبا ظفاحلا امأ

 :تلق» :(007 /۲) «قورافلا دنسم» يف لاقف «ثيدحلا يف ىعدملا بارطضالا درو مع

 ؛هيلع ًالیحتسم ثیدح يف بارطضالا سیلو «مهتاداسو نيعباتلا ةمئأ نم ريمع نب كللادبع

 كللادبع نوکی نأ نم دب الف رک قلخ اهدهش ةبطخلا هذه نأل ؛دیعب بارطضالا انهاه نکلو

 ؛ةرمس نب رباج نمو «ريبزلا نب هللادبع نم اهعمس هنأ زئاجلا نمف «مهنم ةعامج نم اهعمس دق
 .«ملعأ هللاو .اذه نع ةراتو ءاذه نع ةرات اهاورف

 .ملعأ هّللاو ؛هلاوحأ لقأ ىلع هريغل نسح هقرط عومجمب ثيدحلاف ؛ةلمجلابو

 بيطخلاو .(۲۳ ۲۹۵۹/۱۹۸۳ /4) «هحیحص) يف ملسم هجرخآ - حيحص هدانس) -۲

 ؛ةيزخ يبأ نب یسوم قیرط نم (۷6۱/۲) «لقنلا يف جردلا لصولل لصفلا» يف يدادغبلا

 .هب يميمتلا ىبحي نب ىيحي نع امهالک

 :نم لك ؛كلام نع «يميمتلا ىيحي نب ىيحي عباتو
 ١- «هحیحص) يف يراخبلا هجرخأ :يسيئتلا فسوي نب هللادبع )5/597/١١/ا10(.

 )۲۰۹/۱-۲٠۷/ ؛درفلا بدألا» يف يراخبلا هجرخآ :سيوأ يبآ نب ليعامسإ -۲

 5 .(يريهزلا ريمس ط -۸



 ۱۳۱ يزورملل - « ةنسلا » باتک

 ننسلا» يف يقهيبلاو 64۹۱۰/۲۷۸ /۶) دواد وبا هجرخآ :ُىَئْعَقلا ةملسم نب هّللادبع آلا =

 مساقلا وبأو ۳۷4 /۳) «ءايلوألا ةيلح» يف يناهبصألا ميعن وبأو ۰4۳۱۵/۱۸۵ )٤6/ «یرغصلا

 يف جردملا لصولل لصفلا» يف يدادغبلا بيطخلاو .(۱۳۰/۱۲۰۵) «أطوملا دنسم» يف يرهوجلا

 ۷٤١(. /۲) «لقنلا

 .(يقيقحتب 2۱۷۹۵/۳۰۲ /5) هل «اطولا» يف هجرخآ :يثيللا ىبحي نب ىيحي - ٤

 -۷۸/۲) «هئطوم» يف هجرخآ :يرهزلا -ثراما نب ركب يبأ نب دمحأ- بعصم وبأ -۵

 /۵۱۱ «يلامألا نم لوألا ءزجلا» يف يمشاهلا دمصلادبع نب میهارب] هقيرط نمو- ۹

 - «(جرختسملا» يف يليعامسإلاو ؛(«ناسح|»- ۵۱۱۰ /۷۱/۱۲) «هحیحصا يف نابح نباو ۲

 يف يوغبلاو -(۷4۱/۲) «لقللا يف جردلا لصولل لصفلا» يف يدادغبلا بيطخلا هقيرط نمو
 يف يريشقلا -رصن يبأ نب رمع نب هللادبع- دعس وبأو ۳۵۲۲/۱۰۱۱ -۱۰۰/۱۳) «ةنسلا حرشا

 يف يئالعلاو .24/171) «نيعبرألا باحصألا نع نيرشعلا خياشملا ديناسم نم نيعبرألا باتک)

 نميلا وبأو ۱۵۱-۱۵۲ و ١0١ ص) «سنأ نب كلام مامإلا ثيدح تايعابس يف سمتلملا ةيغب»

 .(59/7585) «كلام يلاوع» يف بجاحلا نباو ۰44 /۳۵۱-۳۵۲) «كلام يلاوع» يف يدنكلا

 .«ادج لاع «هيلع قفتم ثیدح» :يريشقلا لاق

 «هئطوم» يف هجرخآ :-هیقفلا يرصبلا اد بع وبأ- يقتعلا مساقلا نب نهرلادبع ٦-

 .(يسباقلا صيخلت - )/ ٤

~Nنمو- (نیرحبلا ط ->-) «هئطوم» يف هجرخأ :يناثّدحلا ديعس نب ديوس  

 ۷٤١(-. /۲) «لقنلا يف جردملا لصولل لصفلا» يف يدادغبلا بيطخلا هقيرط

 404/۳۹۸ /۱) «راثآلا لكشم» يف يواحطلا هجرخأ :يرصملا بهو نب هللادبع -۸

 .(۱۲۰ /۱۲۵) «اطوملا دنسم» يف يرهوجلا مساقلا وبأو

 .(۱۵۱ص) «سمتللا ةيغب» يف يئالعلا هجرخأ :ريكب نب هللادبع نب ىبحي -4

 يدادغبلا بيطخلا هقيرط نمو- «جرختسلا» يف يليعامسإلا هجرخأ :ديعس نب ةبيتق -۰

 «یبايرفلا دمحم نب رفعجو نايفس نب نسحلا ان :(۷4۱/۲) «لقنلا يف جردملا لصولل لصفلا» يف

 يف يئالعلاو ۰4٩۳ /۱۲۱) «كلاسلا فاحتإ» يف يقشمدلا نيدلا رصان نبا هقيرط نمو- جارسلاو

 .هب ةبيتق نع مهتثالث ؛-(607١ص) (سمتلملا ةيغبلا

 ١- «دیهمتلا» يف ربلادبع نبا هجرخأ :-نيكد نب لضفلا- ميعن وبأ ) 115-118 /5و١١5(.

 يف يدادغبلا بيطخلا هقيرط نمو- يعفاشلا ركب وبأ هجرخأ :ءامسأ نب ةيريوج -۲

 = نب دمحم نب هللادبع ان :ىنثملا نب ذاعم ان :-(۷4۱/۲) «لقنلا يف جردملا لصولل لصفلا»



 يزورملل - « هنسلا » بانک ۱۳۲

 .هب ةيريوج ان :ءامسأ-

 نب دمحم انث :(1۲۸۰/۳۱۲/۱۲) «راخزلا رحبلا» يف رازبلا هجرخآ :ةدابع نب حور -۳

 .هب حور نع «رمعم

 بييطخلاو ۱۱5 /7) (ديهمتلا» يف ربلادبع نبا هجرخآ :میرم يبأ نب دیعس - ٤

 يلع نسب دمحم نب ةزمح قيرط نم (۷۳۹/۲) «لقنلا يف جردملا لصولل لصفلا» يف يدادغبلا
 .«أوسفانت الو :هنتم يف دازو «هب ديعس نع «رباج نب ميهاربإ نب قاحسإ نع «ينانكلا

 .اهنودب هوور ثيح «كلام مامإلا باحصأ لك ديعس فلاخ ذإ ؛ةجردم اهنأ بيطخلا نيب دقو
 .هسفن باتكلا نم (۷۶۲ /۲) رظناو

 :نم لك ؛هيلع اکلام مامالا عباتو

 0۰7۱۵/۶۸۱ /۱۰) «هحیحص» يف یراخبلا هجرخآ :يومالا ةزمح يبأ نب بیعش -۱

 ۳۰۱/۲(۰) «ةرهلا فاحت» يف امك ؛«هحیحص) يف ةناوع وبآو ۱۳۳۵/6 /۲۱) دمحأ مامالاو

 6۳۰۰ /۱۸۲-۱۸۳) «بادالا»و ۰۱۰ /۱۰۹-۱۱۰) (ىرغصلا نوعبرالا» يف یفهیبلاو

 .(۲۳۲/۱۰) «یرکلا ننسلا»و ۰0۱۹۱ /۱۵ /9) «نایالا بعش»و

 «هننسا يف يذمرتلاو ۰۱۹۸۳ )٤/ «هحیحص) يف ملسم هجرخآ :ةنييع نب نایفس -۲

 /۵۰۰/۲) «هدنسم» يف يديمحاو احیحص نسح ثیدح اذه» :لاقو- ۰ /۳۲۹ /0

 (۱۲۸/۱۹-۱۲۰۷۳/۱۳۹) دمحأ مامالاو ۲۳۲۰۵/۵۱۳ /۳) «هدنسم) يف يسلايطلاو ( ۲۳

 /1) «هدنسم» يف يلصولا ىلعي وبأو -(۱۰۰/۱۲) «قشمد خیرات» يف رکاسع نبا هقیرط نمو-

 «ةرهلا فاحتإ» يفامك ؛«هحیحص» يف ةناوع وبآو .(۳۵۵۰/۲۵۲و ۳۵۹/۲۰۲7 ۱

«(Tg ۳۰۵/۲(يف رازبلاو 4۰ /1/5) «هیبنتلاو خیبوتلا» يف يناهبصألا نايح نبا خيشلا وبأو  

 نباو ۰۱۵۳۲/8۱6 /5) (ماكحألا رصتخم» يف يسوطلاو ((27717/4/7577/11) «راخزلا رحبلا»

 .(۳4۹ /595و ۱۷۹ )1١5١/١-157/ «خویشلا مجعم» يف ركاسع

 - )151/1١-70777/158( «فنصملا» يف قازرلادبع هجرخأ :دشار نب رمعم -۳

 يف ىلهذلاو ١9/7(: /4) «هحیحص) يف ملسمو (۱۱۹/۲۰-۱۳۹۱۹۱/۱۲۰) دمحأ مامالا هنعو

 6۳۵۸ /۱۷) «ءالسلا مالعا رسا يف يهذلا هقيرط نمو- ((بختنم)- ۳ /۲۸) «تایرهزلا»

 «ىرغصلا نوعبرألا» يف ىقهيبلاو ء(١٠٠ /۲) «ةرهلا فاحتإ يف امك ؛«هحیحص» يف ةناوع وبأو

 ,(4914 /184 /4) «ىرغصلا نئسلا»و )51977/١57/9(. «ناميإلا بعش)و( ۲ )

 ىلعألادبع نب ىلعألادبع انث :(۱۳۰۰۳/۳۸/۲۰) دمحأو -(۳۰۳/۷) «یربکلا ننسلا»و

 .هب رمعم نع مهتئالث ؛عیرز نب ديزي قيرط نم (۱۹۸۳ /4) ملسمو «يماسلا
 -يف خیشلا وبأو ۱۹۸۳ )٤/ «هحیحصا يف ملسم هجرخآ :يديبزلا دیلولا نب دمحم -؛



 ۱۳۳ يزورملل - « هنسلا » بانک

 .(۲40 /۲۳) «قشمد خیرات» يف رکاسع نباو 4۲ /۷۸) «خیبوتلا»-

 رحبلا» يف رازبلاو 6۱۹۸۳ /6) (هحيحصل ىف يف ملسم هجرخآ :يليألا ديزي نب سنوي -۵

 .(۳۲-۳۵۳ /۱) «خويشلا مجعم نم بختنملا» يف يناعمسلاو ۰1۲۸۱/۳۱۲ /۱۲) «راخزلا

 ٦ - دمحأ هجرخأ :-زیزعلادبع نب كلملادبع- يكملا حيرج نبا )۱۳۱۸۰/۱۲/۲۰(۰

 «مجعلا» يف يف يبارعالا ن نباو ۵۵/۳۹۸ /۱) «راثألا لکشم» يف يواحطلاو )۲/ ۰٩۳/4۸۲

 «(حیرج نبا ءزج» يف ناذاش نباو ۳۰۵ /۲) «ةرهلا فاحتإ» يف امك ؛«هحیحص» يف ةناوع وبأو

 ) )۳۸ /۵۳.هب جیرج نبا نع مهتئالث ؛روعألا جاجحو لیبنلا مصاع يبأو «ةدابع نب حور نع

 يف يسلايطلا هجرخآ :حلاص نب ةعمزو «بثذ يبآ نب نمهرلادبع نب دمحم -۸و ۷
 .(۲ ۲۰۵/۵۲۱۳ /۳) هدنسم)

 «راثآلا لکشم» يف يواحطلاو ۱۳۱۸۰/۱۲/۲۰(۰) دمحأ هجرخآ :قاحسإ نب ایرکز - 4

 يف يبارعألا نباو ۳۰۵ /۲) «ةرهملا فاحتإ» يف امك ؛«هحیحص» یف ةناوع وبآاو 2 2 /۳۹۸/۱)

 .هب ايركز نع امهالك ؛ليبنلا مصاع يبأو ةدابع نب حور نع 5 /۲) «مجعملا»

 دمحأ ركب وسبآ یقتنا ام هيف ءزج» يف يناهبصألا ميعن وبآ هجرخآ :يفاصرلا دايز وبأ -۰

 عينم يبا نب جاجحلا قيرط نم ۴ /۳۲4) «يناربطلا مساقلا يبأ ىلع هيودرم نب ىسوم نبا

 .هب يدج يثدح :يفاصرلا دايز يبأ نب - هلل ديبع-

 نبا هنعو- «هدنسم» يف يلصوملا ىلعي وبأ هجرخأ :يندملا قاحسإ نب نمحر لادبع - ١١

 هللادبع نب دلاخ نع ءيطساولا ةيقب نب بهو انث 5١5(-: ص) «ءالقعلا ةضور» يف نابح

 .هب نمح رلادبع نع .يطساولا ناحطلا

 :يسودّسلا ةّماعو نب ةداتق :سنا نع هيلع يرهزلا عباتو

 دمحأو .(مقر نودبو ۲( مقر /۱۹۸۳/4) (هحيحص) يف ملسم هجرخآ

 فاحتإ» يف امك ؛«هحیحصا يف ةناوع وبآو ۰۱۳۹۳۰ /۳۷۲-۳۷۰ /۲۱ ۳۱۷۹/۱۱ /۲۰)

 يف ىلعي و بو .(۳۹۸/۱-4671/۳۹۹) «راثالا لكشم» يف یواحطلاو .(۲۱۷/۲) «ةرهلا

 ةبعش نع قرط نم (۱۱۷۹/۱/۹) «ناميإلا بعش» يف يقهيبلاو ۳۲۱۱/۲ /5) «هدنسما

 .هب ةداتق نع امهالک ؛راطعلا ديزي نب نابآ قیرط نم (۱۰۱۱/۱۹/۲۱) دمحأو

 .هب -هنع هللا يضر- قیدصلا ركب يبآ ثیدح نم دهاش ثیدحللو

 لذخ نب نامیلس نب دمحأو 6۷۲ /۳۸۱-۳۸۲ /۱) «درفلا بدألا» يف يراخبلا هجرخا

 مدآ نع- (۱۰۰6/۲-۵۳۲/۲۱/۱۰۰۵) «هتخیشم» يف يراخبلا نبا هقیرط نمو- «هئزجا يف

 -يف يقهيبلا هقیرط نمو- ٥ /۷/۱-۸) «هدنسما يف يسلايطلاو «ينالقسعلا سايإ يبآ نبا



 يزورملل - « ةدسلا » بانك ۱۳

 يبأ نب او 6661٩/1۳۸ 2۳۷ /۰) «ناميإلا بعشاو ۰6۲۵۳/۱۸۱ /۱) «ريبكلا تاوعدلا»-

 /۱۲۰۰/۲) هجام نبا :هريغ نعو هنعو- (۵ 1۲۵ ۵۳۱ - ۳۰ /م) «فنصملا» يف ةبيش

 دايز نب نهرلادبع نع (۷ /5-0 )١/ هدنسم» يف يديمحلاو .دیعس نب ديبع نع ۹
 دمحأو .دلاخ نب ةيمأ قيرط نم (۸۸۲/۵۰۲) «ةليللاو مويلا لمع» يف يئاسنلاو .يصاصرلا

 «قيدصلا ركب ىبأ دنسما يف يزورملا هنعو- «هدنسما يف ىلعي وبآو 9/۱۸4 /۱)

 وبأو تردنغ- رفعج نب دمحم نع (۷۵/۱6۲/۱) «راخزلا رحبلا» يف رازبلاو -(۹0/۱۳۷)
 نایح نبا خیشلا وبآ هنعو- (۱۷۷۷ ۷۸۱۹-۷۲۰۱ /۲) (دعجلا نب يلع دنسم» يف يوغبلا مساقلا

 -۲۸۹/۹) «قشمد خيرات» يف ركاسع نباو ۳۳ )79-١// «هیبنتلاو خيبوتلا» يف يناهبصألا

 -۱۰۰6/۲) (هتخيشم)» يف يراخبلا نباو (۰ ٤/۹٤٤ /۲) ؟خویشلا مجعما»و (۰

 )١/ ٠٠١١-٦٦/٠١١(« «ةراتخملا ثيداحألا» يف ىسدقملا ءايضلاو ۰۵۳ 5و 0۳۳۱۰۰۵

 ۲۹۱/۱(۰) «ةعومجملا دکاوفلا ةراثإ يف ىئالعلاو ,(5965 /۳) «لامکلا بيذهت» يف يزملاو

 - «هدنسما يف يلصوملا ىلعي وبأو -(۲ /۷۰) «رابکلا خياشملا ثيدح نم رانيدلا» يف يهذلاو

 «نيقيلا» يف ایندلا یبآ نباو .-(۱۳۰-4۲/۱۳۲) «قيدصلا ركب یبآ دنسم» يف یزورلا هنعو

 /۲۲۵) «ناسللا بادآو تمصلاو ۰ /۱۰۰-۱۰۱) «قالخألا مراكماو ۱/6۲-60)

 ف يهذلاو «(«يلازربلا جيرخت» - ۷۵-۷ /۲) «هتخیشم» يف ةعاج نبا هقيرط نمو- ۱

 انث :اولاق -(۱۰۸/۲۹۱/۱) «ةعومجملا دئاوفلا ةراث» يف يئالعلاو .(1۱ص) «صتخلا مجعملا»

 مشاه نع (۱8۹۲/4) «ربکلا ءافعضلا» يف يليقعلاو ۱۷ /۱۹۸/۱) دمحأو «دعجلا نب يلع

 ىيحي قيرط نم )117/1-1١١93177/11١1-١١15/1١١5( «هدنسم) يف ىلعي وبأو «مساقلا نبا

 ءايضلا هقيرط نمو- تاسما يف بيلك نب منيا ؛(۲۱۰/۱-۳/۲۱۱) دمحأو ءريكب يبأ نبا

 «هدنسم» يف يلصوملا ىلعي وبأو «-(۷-1۷/۱۵۷) را ثيداحألا» يف يسدقملا

 يف يليقعلاو ل( /۲۹-۷۰) ۶ خيبوتلا» يف يناهبصالا خیشلا وب أ هنعو- ۲ ۲۲۲ ۷)

 2۲۹۵ /۲) «بيهرتلاو بیغرتلا» يف يناهبص الا ةنسلا ماوقو ۱1۹۲ /۵) «ريبكلا ءافعضلا)

 ىلعي وبأو 40۳/۳۹۷(۰ /۱) «راثالا لکشم» يف يواحطلاو «ةدابع نب حور نع 7

lie٩۳ /۱۳۰) «قیدصلا ركب يبآ دنسم» يف يزورلا ركب وبآ دعو ۱۱۱/۱۱۳۱۲  

 ديزي نع «ةبعش نع مهلك ریرج نب بهو قيرط نم- )19-777/١( «خيبوتلا» يف خیشل وبأو

 نع <« م يا ليعاسمسإ نب : طسوأ نع «رماع نب ميس نع «-ةنكاس ةلمهمب- "يبحرلا ريخ نبا
 .ةصق نمض اعوفرم هب قيدصلا ركب يبأ

 فيرحت وهو ؛(ريجح نب دیوس) :ىلإ «يريهزلا قيقحت- درفملا بدألا عوبطم» يف همسا فرحت ()



 ۱۳6۵ يزورملل - « هنسلا د بانك

 ؛اوربادت لو ءاوُدّساَحت الو ءاوُضْعاَبَت ال» :لاق رایج هللا لوسر نأ :كلام نبا

 .«لایل ثالث قّوف هاخآ رج َرْجْهَي نأ مِلْسُمِل لج الو ءاناّوخإ هللا َداَبِع اونوکو

 نع ءجرعألا نع ىدانزلا يبأ نع كلام نع « ىيح نب ىيحي انثدح -۳

 يفامك ؛قودص وهو ء«ريمخ نب ديزي ريغ ؛تاقث مهلك هلاجر ءنسح دنس اذهو :تلق =

 .(«بيرقتلا»

 .(۵۵۷ /”554) ادرفلا بدألا حیحص) ۴ -هّللا همح رد ينابلألا مامإلا انخيش هححصو

 .«قيدصلا ركب يبأ ثيدح نم ظوفحم ثيدح اذه» :ركاسع نبا لاقو

 .«فوقوم دنسلا حلاص ثيدح اذه» :يهذلا لاقو

 يف يقهيبلاو ۲۸/۲۲۱۳ /۱۹۸۵ /4) (هحيحصا) يف ملسم هجرخأ - حيحص -۳

 (4۸/۱۶) «ءالبنلا مالعأ ريس يف یهذلاو ۰۲۳۱/۱۰ ۳۳۳ /۸و ۸۵ /5) «یربکلا ننسلا»

 .هب يميمتلا ىيحي نب ىيحي نع قرط نم

 :كلام نع هيلع يروباسينلا يميمتلا ىيحي نب ىيحي عباتو

 يف يراخبلا هجرخأ :سيوأ يبأ نب ليعامسإو «يسينتلا فسوي نب هللادبع -۲ و ١

 .(۱۲۸۷ /۷۲۷ /۲) «درفلا بدألا»و ۲۰۲۲/۸۶ /۱۰) (هحیحصا

 نب ليعامسإو 4۹۱۷ /۲۸۰ /4) دواد وبا هجرخآ :يبنغقلا ةملسم نب هللادبع -۳
 لصولل لصفلا» يف يدادغبلا بيطخلا هقيرط نمو -«كلام ثیدح دنسم» يف يضاقلا قاحسإ

 مساقلا وبأو ء«(١۸٠/١١۳٤ /5) «ىرغصلا ننسلا» يف يقهيبلاو -(۷۳/۲) «لقنلا يف جردلا

 .(154-۵1۰/4۵۵0) (أطوملا دنسم» يف يرهوجلا

 (ناميإلا بعش» يف يقهيبلاو ۱۰۷۰۱/۱۱/۱۰(۰) دمحأ هجرخأ :ةدابع نب حور - 6

 .(۲۳۱/۱۰) «یربکلا ننسلاو ۱۰(۰ ۱2۲/۷۸۷ ۳)

 ٥ - «راثالا لکشم» يف يواحطلا هجرخآ :بهو نب هللادبع )۳۹۹/۱/ 4۵0۷(.

 .(۱۰۰۰۱/۲۰/۱۰) دمحأ هجرخآ :عابطلا یسیع نب قاحسإ -

 نابح نبا هقیرط نمو- (۱۸۹۵/۷۹/۲) «هتطوم» يف هجرخآ :يرهزلا بعصم وبأ -۷

 -۱۰۹/۱۳) «ةنسلا حرش) يف يوغبلاو («ناسح|- ۵71۸۷/۵۰۰ - 1۹٩ /۱۲) «هحیحص» يف

۰ ۳۳۳)-. 

 - ۱۷۹1/۳۰۳-۳۰۲ )٤/ «هنطوم» يف هجرخآ :يسلدن الا يشيللا ىيحي نب ىيحي -۸

 - .(يقيقحتب
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 .(يسباقلا صیخلت - ۳۱۱/۳۸۳) «هثطوم» يف هجرخآ :مساقلا نب نمحر لادبع - 4

 .(۱۳۲۷ /۵۵) «هئطوم» يف هجرخأ :يناثدحلا ديعس نب ديوس -۰

 ١- «هئطوم» يف هجرخأ :ينابيشلا نسحلا نب دمحم )۸۹۱/۳۱۸(.

 يدادغبلا بيطخلا هقيرط نمو- «جرختسلا» يف يليعامسإلا هجرخأ :ديعس نب ةبيتق - ١١

 .هب ةبيتق نع «يبايرفلا دمحم نب رفعج انث :-(۷ 1۳ /۲) «لصولل لصفلا» يف

 بيطخلا هقيرط نمو- «جرختسلا» يف يليعامسإلا هجرخأ :زازقلا ىسيع نب نعم -۳
 نب قاحسإو «ییدلا نب ىلع ان :یبایرفلا دمحم نب رفعج انث :-(1/57 /۲) «لصولل لصفلا» يف

 ۱ ا ۱ .هب نعم ان :الاق ؛یسوم

 :هیلع ًاكلام عباتو

 :-ةس بحاص «تبث ةقث وهو- ةمادق نب ةدئاز -أ

 يفعحا يلع نب نيسح انث :(۲۷-۷۸۵۸/۲۸ /۱۳) (هدنسما يف دمحأ مامإلا هجرحخآ

 .هب ةدئاز نع

 ۸۷۱۹ /۲) «عانقالا» يف رذنلا نبا هجرخآ :يروثلا قورسم نب دیعس نب نایفس -ب

 .هب يروثلا نع «يندعلا دیلولا نب هّلادبع نع «نسحلا نب يلع ان 20

 دمح ان 10777/417١(: /5) (ماكحألا رصتخ» يف يسوطلا هجرخأ :ةنييع نب نایفس -ج

 .هب ةنييع نبا نع «ئرقملا نب ديزي نب هللادبع نبا
 :هيلع دانزلا ابأ عباتو

 .-ةتسلا لاجر نم «ةقن وهو- ةعيبر نب رفعج -۱

 «نامالا بعشا يف ىقهيبلاو ۰۵۱۶۳ /۱۹۸/۹-۱۹۹) «هحیحص» يف يراخبلا هجرخأ

 دعس نب ثيللا نع کب نب ىبحي نع (۱۸۰ /۷) «یرکلا نئسلا»و ۵ )

 .هب رفعج نع

 /۲) «خویشلا مجعم» يف یهذلا هقيرط نمو- جارَسلا هجرخآ :ةعيط نب هللادبع -۲

 .هب ةعيط نبا ان :دیعس نب ةبيتق ان :-۳ ۵

 .ملعلا لهأ نم دحاو ريغ كلذ ىلع هبن امك ؛ةديج ةعيط نبا نع ةبيتق ةياورو :تلق

 :هيلع جرعألا عباتو

 دمحأو )1751١/١1-71١17/ 5٠١(. «درشلا بدألا» يف يراخبلا هجرخأ :هبنم نب مامه -۱

 -نمو- (179-7/70) «هبنم نب مامه ةفيحص) يف يملسلا نسحلا وبأو )2 ۷ ۳)



 )روز ۱ ٠ يزورملل - « ةنسلا » باتک

 .(ةنْسلا حرش ی يوغبلاو ۰6۱۰۱۳۸/۷۶ /۱۳) (ناميإلا بعشا يف يقهيبلا هقیرط-

 -(۲۰۲۲۸/۱۶۹/۱۱) «هفنصم» يف اذهو- قازرلادبع نع قرط نم -(۳۵۳۶/۱۱۰/۱۳)

 نب رمعم نع امهالک ؛كرابلا نب هللادبع قیرط نم (۲۰74/4۸۱/۱۰) «هحیحص» يف يراخبلاو

 .هب مامه نع «دشار

 يف ملسم هنعو- «هدنسم) يف هیوهار نب قاحسإ هجرخآ :نامسلا -ناوکذ- حلاص وبآ -۲

 ۱۰۲۱۹/۱۱۳ /۱۲) دمحأو ,ديمحلادبع نب ریرج انث :-(۳۰ مقر /۱۹۸۵ /5) «هحیحص»

 ۳۰/۷۳(۰و ۳۰ /۷۲) هسنتلاو خیبوتلا» يف خیشلا وبأو (۶) اهحیحص» يف ملسمو

 نم ۷۲/۲۱ (قالخألا مراکم» يف يطئارخلاو تبعش قيرط نم ۲۳۲/۱۰۱ يقهيبلاو

 .هب حلاص يبأ نع «شمعألا نع مهتئالث ؛ديمح نب ةديبع قیرط

 :هيلع شمعألا عباتو

 «خیبوتلا» يف خيشلا وبأو )23١119/758٠0/١17(.« دمحأ هجرخآ :دوجنلا يبأ نب مصاع -۱

 .هب مصاع نع «شايع نب ركب يبأ نع نيقيرط نم ("4 )
 يراخبلاو ۳۱(۰مقر )١987/4/ (هحيحصا يف ملسم هجرخأ :حلاص يبأ نب ليهس -۲

 ليهس نع «بیهو نع قرط نم )٩۰۵۱/۲۰/۱۵( دمحأو ۰4۰۰0/۲۰۷ /۱) «درفلا بدألا» يف

 .هب

 دمو (1۷۲۶ /4/۱۲) «هحیحص» يف يراخبلا هجرخآ :يناميلا ناسيك نب سواط -۳

 هيف ءزج» يف صلخلا نب رهاطلا وبآ هقیرط نمو- يوغبلا مساقلا وبآو ۸0۰ ۱۹۹ /۱6)

 ثيداحأ» يف يراصنالا يقابلادبع نب دمحمو ۰1۳ /۱۳۱-۱۳۲) «يلامألا نم سلاجم ةعبس

 سورع» يف يناهبصألا يفقثلا نسحلا نب دوعسمو ۱۷۹/۰۸۰۲۷۹ /۲) «تاقثلا خویشلا

 نسع «بیهو نع قرط نم (۸۳/۱) «ثيدحلا بیرغ» يف یباطنلاو -(70 /۷۰) «ءازجالا

 - .هب هيبأ نع «سواط نب هللادبع

 ١9/86/ /1) (هحيحص) يف ملسم هجرخأ :-ةقرحلا ىلوم- بوقعي نب نهرلادبع - 4
 0 .هب هيبأ نع نه رلادبع نب ءالعلا نع يدرواردلا قيرط نم (۲۹ مقر

 ء(۸/۲۱۱/۱١٤) (درفملا بدألا» يف يراخبلا هجرخأ :نهرلادبع نب ةملس وبأ -

 قيرط نم (۳۹/۷4) «خيبوتلا» يف خيشلا وبأو ۱۳۹۰/6۰ /۲) «دهزلا» يف يرسلا نب دانهو

 .هب ةملس يبأ نع ءورمع نب دمحم نع امهالك ؛فافخلا ءاطع نب باهولادبعو «ناميلس نب ةدبع

 وبأو )۱۰۰۱۲/۹۲۲ /٣۱و ۵ )٠١/ دمحأ مامإلا هجرخأ :دايز نب دمحم -5

 = /100) «یلاوعلا خويشلا نع ةاقتنلا دئاوفلا» يف يركسلا يبرحلا -رمع نب يلع- نسحلا
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 شیدا بذکآ لا ناف ؛ظلاو کا :لاق هلي هللا لوسر نأ : .ةريره يبأ

 ءاوُضْعاَي الو ءاوُدَساَحَت الو هاوشفانت الو "اوست ال )اوست الو

 .«اناوخإ هللا َداَبِع اونوکو هاوربادت الو
 مص لا را

 اوت لو ُهوُعبتاَف اًميِقتسم يِطاَرِص اذَم ناول : اجو رع- هللا لاقو

 هلا انريخأف »10 :ماعنألا] هب مکاصو مكلذ وليس نع مكب قّرفتف لس

 «ميقتسملا هقيرط نع اهعبتا نم ٌدصت ةريثك لا نأو ميقتسم دحاو هقيرط نأ

 .هتنمسب كلذ ةي ئنلا انل ن ب مك

 نع ءديز نب دا نع «يدهم نب نهرلا دبع ًابنآ :قاحسإ انئدحف - +

 .هريغو ملسم دنع یرخآ قرط ثيدحللو «هب دمحم نع «ةملس نب دامح قيرط نم "(۱۲-
 .موقلا ثيدحل عامتسالا وه (۷)

 .رشلا يف لاقي ام رثكأو ,رومألا نطاوب نع شيتفتلا وأ .تاروعلا نع ثحبلا (۲)

 .رشلا رس بحاص :سوساخاو

 .ريخلا رس بحاص :سومانلاو

 نمو- «هريسفت» يف هيوهار نب قاحسإ هجرخأ - (حيحص وهو) نسح هدانسإ - 4

 راونألا»و ۰۲۰۵ /۳) «ليزنتلا ملاعم»و 8۷ )197/١-191/ «ةنسلا حرش» يف يوغبلا هقيرط

 .ءاوس هدنسب -(۱۲۳۰ /7/58/5؟) «راتخملا يبنلا لئامش يف

 «ةنسلا لوصا» يف نينمز يبأ نباو 4۱6۲ /۲۰۷-۲۰۸ /۷) «دنسلا» يف دمحأ هجرخأو

 .هب يدهم نب نهرلادبع نع (۱۳)

 :هيلع يدهم نب نهرلا دبع عباتو

 .(۲۶۱/۱۹۷ /۱) «هدنسم) يف هجرخآ :يسلايطلا دواد وبأ -۱

 .(ةلمكت - ٩۳۵/۱۱۲ /6) «هننس» يف هجرخآ :روصنم نب دیعس -۲

 EAT) /۳) «میظعلا نآرقلا ريسفتا يف امك ؛«هدنسم) يف هجرخأ :دهرسم نب ددسم -۳

 -يشاشلا بيلك نب مثيطاو ٤۱٤١(« /۲۰۷-۲۰۸ /۷) دمحأ هجرخأ :نوراه نب ديزي -؛

 .«(!)فنصملا ريغ ةريره يبأ نع قيرطلا هذه نم هجرخآ نم -يثحب بسح- دجأ ۸۱ :هققحم لاق )(

 .هلضف نم ديزملا هلأسأو هدحو هلل دمحلاف روکذم وه امك ؛هجرخأ نم -هللا دم تدجو دق :تلق
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 /۱) «ةعامجلاو ةنسلا لهأ داقتعا لوصا حرش) يف يئاكلاللاو ۵۳/4۸ /۲) «هدنسم» يف-

(E /۸۱ — ۰ 

 ميعن وبآ هقیرط نمو- «هدنسم» يف ةماسأ يبأ نب ثراحلا هجرخآ :برح نب ناميلس -۵

 -() (ماصتعالا» يف امك ؛يضاقلا ليعامسإو .-(757 /5) «ءایلوالا ةيلح» يف يناهبصألا

 يف ةطب نباو ۲۹۲-١١/۲۹۳(« /۱) «ةعيرشلا» يف يرجآلاو 6۳۱۸-۰ /۲) مكاحلا هقيرط نمو

 .(۱۲۷ /۲۹۳-۲۹ /۱) «ةيجانلا ةقرفلا ةعيرش نع ةنابإلا)

 ٦ - «ریسفتلا» يف يئاسنلا هجرخأ :يبرع نب بيبح نب ییجم )۱۹6/4۸۵/۱(.

 .(01//077 /۲) !هدنسم» يف يشاشلا بيلك نب مشيه هجرخأ :ريرضلا لاهنم نب جاجحلا ۷

 .(«نانلا حتف»-۲ ۱۳/۲۶۱ /۲) «هدنسم» يف يمرادلا هجرخآ :رافصلا ملسم نب نافع -۸

 «ةنسلا» يف مصاع يبأ نبا هجرخآ :ينارهزلا يكتعلا -دواد نب نامیلس- عیبرلا وبآ -4

 .(۱۷ /۱۳ )١/

 .(۱۷۱۸/۱۳۱/۵) «راخزلا رحبلا» يف رازبلا هجرخآ :یضلا ةدبَع نب دمحأ -۰

 اهحیحص) يف نابح نبا هجرخأ :يدهم نب ىلعمو .بهو نب هللادبع -۱۲و ١١

 .(«ناسحإ)»-ا/١ ) 8١958٠

 يف يئاكلاللا هجرخآ :يدايژلا هللاديبع نب دايز نب دمحتو «نوع نب ورمع -4١و ۳

 .(97و ۸۰-٩۲/۸۱ /۱) «داقتعالا لوصأ حرش»

 -۵۰/۲) «هدنسما يف يشاشلا بيلك نب مشيا هجرخأ :یرقلا نب ديزي نب هللادبع -۵

 25/6١((2(.

 نع نايبلا عماج» يف يربطلا ريرج نب دمحم هجرخأ :ينامحلا ديمحلادبع نب ییجی - ٦
 .(۱۲۸/۲۹۶/۱) «ةنابإلا» يف ةطب نباو 7۷۱ /۹) «نآرقلا يآ ليوأت

 .سيق يبأ نب ورمعو «ديز نب ديعس هوخأ :ديز نب دام عباتو

 يف متاح يبأ نباو ۷ /ا/) «عدبلا يف ءاج ام هيف باتك» يف حاضو نبا هج رخآ

 .(۱۶۲۲/۵) (هريسفتلا

 !یهذلا هقفاوو «؛هاجرخي لو دانسالا حيحص ثيدح اذه» :مكاحلا لاق

 امك ؛ماهوأ هل قودص وهو «ةلدهب نب مصاع ريغ ؛تاقث هلاجر «نسح هدانسإ لب :تلق

 . .«بيرقتلا» يف

 < :هعبات هيلع عبوت امصاع نکل

 .ةركنم هذه هتياورو !«لئاو يبأ» :نم لدب («شيبح نب رز نع :هدنع عقو نكل (])
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 كي هللا لوسر انل طخ :لاق ؛هللا دبع نع «لئاو يبأ نع «ةلدهب نب مصاع

 :لاقو «هلامشو هنيمي نع اطوطخ طخ مث ««هّللا بس اذه» :لاق مث ءاطخ

 اذَه ٌنأَو# :أرقو .اويلِإ وعذب ناَطْيَش اهنم لیبس لك ىلع لس ول

 .[ ١6 :ماعنألا] ةيآلا ...٩ ۵ هبتاف اًميِقَتَسُم يطاّريص

 انث :-شایع نبا :ینعی- ركب وبآ ان :يعافرلا ماشه وبآ انثدح -

 .هب -ةملس نب قیقش- لئاو يبأ نع متعلا نب روصنم = ١-
 نع «ناطقلا یسوم نب فسوی انث :(۱۲۷۷/۹۹/۵) «راخزلا رحبلا» يف رازبلا هجرخآ

 .هب روصنم نع «ديمح ادبع نب ريرج

 .يراخبلا طرش ىلع حيحص دانسإ اذهو :تلق

 .هب لئاو يبأ نع «شمعألا نارهم نب ناميلس -۲
 نع «ريرضلا ةيواعم ىبأ نع «ىنثملا نب دمحم انث 117-١795/1١١5(: /۵) رازبلا هجرخأ

 ۱ .هب شمعألا

 .نیخیشلا طرش ىلع حیحص دنس اذهو :تلق

 .هدعب ام رظناو

 يف يرجآلا هجرخأ - (هدعب امو هلبق امب حیحص ثیدح وهو) فیعض هدانس| -۵

 ماشه يبآ نع ؛يطساولا ديمحلادبع نب دمحم نب هللادبع انث :(۲۹۰-۱۱/۲۹۱ /۱) «ةعیرشلا»

 .هب يعافرلا

 يف امك ؛يوقلاب سيل :يعافرلا -دیزی نب دمحم- ماشه وبآ ؛فیعض دنس اذهو :تلق

 .هفعض ىلع نيعمج مهتيأر :يراخبلا لاقو ««بيرقتلا»

 :عبوت هنكل

 يف ةطب نباو ؛(۲۳۹/۲) مکاشاو ۱۹9/6۸۷ /۱) «ریسفتلا» يف يئاسنلا هجرخآ دقف

 يف هیودرم نباو سنوی نب هللادبع نب دمحأ نع قرط نم (۲۹۲-۱۲۲/۲۹۳ /۱) «ةنابإلا»

 نم (۱۲۸/۲۹6/۱) «ةنابالا» يف ةطب نباو .(4۸6 /۳) «میظعلا نآرقلا ريسفت» يف امك ؛«هریسفت)

 .هب شايع نب ركب يبأ نع امهالك ؛ينامحلا ديمحلادبع نب ىيحي قيرط
 تلدهب نب مصاعو شايع نب ركب يبأ يف ريسيلا مالكلل ؛نسح دنس اذهو :تلق

 . .نسحلا ةبتر نع لزني ال امهثيدحو
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 يفت نش يطارم اذه أَو :ارق يا نأ :هللا دبع نع هرز نع «مصاع
 اَذَه» :لاقف ءاطخ طخف ۳ :ماعنألا] «ّلَبُسلا اوعبتت الو وعيا

 ِهيَلَعَو الإ اهنم اَمَف ليسا وا :لاقف ءاًطوطح هّلوح رخو «طارصلا

 ویلا وُعْدَي ناش
 نع «.نايح نب نامیلس اد :-نسحا نب يلع- ءاثعشلا وبأ انثدحو -1

 .هيلع ةدمعلاف ؛ةتسلا لاجر نم ظفاح ةقث :هللادبع نب دمحأو =

 .يهذلا هقفاوو «مكاحلا هححص دقو

 رابجلادبع نب دمحأو رماع نب دوسأ :شايع نب ركب يبأ نع ةثالثلا ءالؤه فلاخو

 لدب -ةملس نب قيقش- لئاو يبأ نع :الاق نكل ؛هب شايع نب ركب يبأ نع هايورف ؛يدراطعلا

 .شیبح نب رز نم

 ص) «سيلبإ سیبلت» يف يزوجلا نبا هقيرط نمو- (44۳۷/۳۱/۷) دمحأ هجرخأ

 .(۳۱۸/۲) مكاحلاو -۲

 نب حاضولا- ةناوع وبأ :هب شيبح نب رز نع مصاع نع هيلع شايع نب ركب ابآ عباتو

 .-تبث ةقث وهو- يركشيلا -هللادبع
 ؛ينامحلا ديمحلادبع نب ىيجحي قيرط نم )١/ ١1148/7954( «ةنايإلا» يف ةطب نبا هجرخآ

 .هتعباتمب حرفي الف !ثيدحلا ةقرسب مهتم -اذه- ينامحلا نكل :تلق

 .لئاو يبأ نعو شيبح نب رز نع «نيهجولا نم حيحص ثيدحلا نإ :لوقلا ةلمجو
 امك- مكاحلا هححص دقف» :(5854 /۳) «میظعلا نآرقلا ريسفت» يف ريثك نبا ظفاحلا لاق

 - لئاو يبأ نعو رز نع دوجنلا يبأ نب مصاع دنع ثيدحلا اذه لعلو «نيقيرطلا نم -تيأر

 .«ملعأ هّللاو دوعسم نبا نع امهالكو «-ةملس نب قيقش

 (ةرهملا ةريخلا فاحتإ» يف امك ؛«هدنسم» يف ةبيش ىبأ نبا هجرخأ- هلبق امب نسح -5

 يف ةطب نبا هقيرط نمو- (۱۵۲۷۷ /8۱۷ /۲۳) (هدنسم» يف دمحأ هنعو- (2590/508/5)
 هقيرط نمو- )١17/17/١1( «ةنسلا» يف مصاع يبآ نباو -(۲۹6-۱۲۹/۲۹۵ /۱) ؛ةنابإلا)

 يف ديمح نب دبعو )۲۹۳/۱-۲۹٤/ ٠١١(-« «ةجحا نايب يف ةجحلا» يف يناهبصألا ةنسلا ماوق

 هب -رمحألا دلاخ وبأ- نايح نب ناميلس انثدح :-(«بختم»- ۱۱۳۹/۷۲ /۳) «هدنسا

 عا .حشالا -لیعس نب هللادبع- دعس وبآ :نایح نب نامیلس نع امهعباتو
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 ذإ ؛اًسولج لكي ىنلا دنع انك :لاق ؛هللا دبع نب رباج نع «یْْسلا نع دلاجم
 :لاقف هلامش نعو هنيمب نع نيّطخ ٌطخو اولا لی اذَه» :لاقف ءاطخ طخ

 ذه نر :ةيآلا ىلتو ءطسوألا طخلا يف هدي عضو مث : .«ناطیئشل لبس وه

 50 هليب م نع مكب قبلا اوت الو هوا امین يطارص

 ,(هلامش نعو هنيمب نع نيطخلا :ينعي) .[ ۳۰ ماعنألا] نوقتت مُكّلَعَل هب , ْمُكاّضَو

 .ثايغ نب صفح انث :ناميلس نب ديعس انث :يزارلا متاح وبأ انثدح -۷

 رازبلاو 81١١١/١57١(. /۵) «هريسفت» يف متاح يبآ نباو )١١/57/١(. هجام نبا هجرخأ =

 ف يرجالاو EAE)» /۳) «میظعلا نآرقلا ریسفتا يف امك ؛(هريسفت» يف هیودرم نباو «!اهدنسم) يف

 (هثيدح نم هيف ءزج» يف اذهو- جشألا ديعس يبأ نع قرط نم (۱۳/۲۹۳/۱) «ةعيرشلا»

 .هب -(۸۷ ۸)

 نآرقلا ريسفت» يف ريثك نبا ظفاحا هنع هلقنو- (۳۱۸/۲) «كردتسلا» يف مكاحلا لاق

 .(دمتعم ريغ هجو نم رباج نع یعشلا ثيدح ...» :-هرقأو ؛(4۸4 /۳) «ميظعلا

 .(فيعض دلاج) :يريصوبلا لاقو

 نع یعشلا نع دلاجلو» :يدع نبا لاق دقو «هلبق ام هل دهشي نکل ؛الاق امك وهو :تلق

 ۱ .اهنم اذه لعلف .«ةحلاص ثیداحآ رباج

 .اهخسان ملقب ةيشاحلا نم حیحصتو قاحلإ نیسوقلا نيب ام ()

 .دانسالا فیعض -۷

 ۱ .«بیرقتلا» يف امك ؛يوقلاب سیل :دیعس نب دلاجم ؛فیعض هدانسإ :تلق

 لاحلا وه امك- سابع نب هللادبع دنسم نم هلعج ةراتف ؛ثيدحلا اذه يف برطضا دقو

 .-ةداجلا یلع- هللادبع نب رباج نع هلعج ةراتو تانه

 نمو- «يلامألا» يف يلماحم او .يطساولا ناميلس نب ديعس قيرط نم هبقع فنصملا هجرخأ
 ماشه يبأ نع- (۹6/۸۱/۱) «ةعامحاو ةنسلا لهأ داقتعا لوصآ حرشا يف يئاكلاللا هقیرط

 ؛يدع نب ابرکز قیرط نم (10/۲) «ناهبصآ رابخآ رکذ» يف يناهبصالا ميعن وبأو «يعافرلا

 ۱ .رباج دنسم نم هولعجف «هب ثايغ نب صفح نع مهتئال

 .(هللادبع نب رباج نع) هيلع عبوت ثایغ نب صفح نآو امیس ال ظوفحا وهو :تلق

 .قباسلا ثيدحلا يف امك ؛رمحألا دلاخ وبأ :هعبات
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 يف اًطخ هديب يب هللا لوسر طخ :لاق ؛سابع نبا نع «یعُشلا نع «دلاجم نع
 .ثيدحلا ركذو «...ضرألا

 .هّللا دبع نب رباج نع :رخآ عضوم يف ديعس انثدحو : لاق

 هللا رمأ عابتا نع ةّداصلا ًءاوهألاو تاثدحا ةا هلوسر مث هللا انرذحف
 هل نيبي ام عم َنمؤملا هّدبع مد ال هللا ّنأ :ِلب ينلا انربخآ مث ىا هّيبن ةنسو

 نم كلذب مصتعيل ؛هبلقب رطخلاب هُيو طی ىتح لَو هيبن ةنسو هباتك يف
 .هتاضرم قيرط نعو «هلیبس نع ّدصلا ىلإ نيطايشلا ءاعد

 نبا :ينعي- ةيواعم ينثدح :حلاص وبأ انث :ىيحي نب دمحم انثدحف -۸

 .يزارلا متاح بأ :ینعی ()

 لئاضف» يف دیبع وبآ هجرخآ - (هدعب امب هريغل حیحص وهو) نسح هدانسإ -۸
 ينثدح :(ةه 01/7/9495 /9و 79/99 /۱) «رمسفتلا) ف متاح يبأ نباو ۸۷۰/۲۲۳ /۲) «نآرقلا

 وبأ ظفاحلا هقيرط نمو- (۱۹/۱6/۱) (ةئُسسلا» يف مصاع يبأ نباو «-يزارلا متاح وبأ- يبأ

 :-(۱۷ /4۷۷-1۷۸) «يلامألا نم سلجم » يف يناهبصألا رخافلا نب دحاولادبع نب رمعم دمحأ

 فشکلا» يف ىبلعتثلاو :(7 )١7-١54/ «لاثمألا» يف يزمرهمارلاو «ىئاطلا فوع نب دمحم انثدح

 (ةعيرشلا» يف يرجآلا هنعو- يبايرفلاو .نایفس نب بوقعي قسیرط نم (۱۲۱/۱) «نايبلاو
 (راثآلا لكشم» يف يواحطلاو «تارفلا نب دمحأو غبصألا نب نوميم نع- (۱4 /۲۹۵-۲۹6 /۱)

 عماج» يف يربطلاو ءلماك نب نوراهو قوزرم نب رصنو ناميلس نب دهف انث :(۲۱۲ /۳۹۰ /0)

 :(57 /۳۰/۱) «بولقلا لالتعا» 5 يطئارخلاو .يلمآلا ميهاربإ نب ىنثملا انث )١/ ١17/6(: «نايبلا

 لهس نب ركب انث :(۲۰۲/۱۷۷/۳) «نييماشلا دنسم» يف يناربطلاو .دواد نب يلع ان

 «ةنابالا» يف يربكعلا ةطب نباو «يذمرتلا ليعامسإ يبأ قيرط نم (۷۳/۱) مكاحلاو «يطايمدلا

 .هب حلاص نب هللادبع نع مهلك ؛ينادمها نيسحلا نب ميهاربإ قيرط نم 2/797/1(0)

 هل قودص وهو :*"حلاص نب ةيواعم ريغ ؛تاقث مهلك هلاجر «نسح دانسإ اذهو :تلق ۱

 .«بيرقتلا» يف امك ؛ماهوآ

 = امك- هنع ةاورلا نم ناف ؛انه نومأم وهف ؛حلاص نب هللادبع فعض نم یشخ ام امأو
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 نب ساونلا نع هی نع هثدح ريف نب ریبج نب نحرلادبع نأ :-حلاص

 ىَلَعَو هامیقتسم اًطاًرض الم هللا برضا :لاق هِي هللا لوسر نع «ناعمنس

 زوتس ((:لاق هارأ) ِءِباَوُبَألا ىَلَعَو ءةَحّنْفُم باب هيف روس طارصلا
 ءاعيمَج طاّرّصلا اولخذا !سانلا اَهُيَأ ای :لوقی لو عا طارتعلا با ىَلَعَو «ةاخرم
 كل نی ءيش حسن َداَرأ ١ اذإف «طارصلا قوف نی وُعْدَيٍءاَدَو اوجوعتت الو

 مالسالا :طا صلاق هلت هح 1 كن ؛ةختفَت ال !َكَحْبَو :َلاق ؛با بال

 سر ىَلَع يعاذلا َكِلْذَو هللا مراحم دف باَوبَألاَو ىللا دودح :روتسلاو

 .(ِمِلْسُم لک بلق يف هللا ٌظِعاَو :قوف نی يعادلاَو للا باک :طارصلا

 انئدح :سايإ يبآ نب مدآ انثدح] :يزارلا سيردإ نب دمحم ىنثدحو -4

 .-مالس نب مساقلا- ديبع ابأو يلمذلا ىيحي نب دمحمو «یزارلا متاح أيأ :-هنايب مدقت =

 نأ :ةمئالا مالک رهاظ» :(4۱6 ص) «يراسلا يده» يف رجح نبا ظفاحلا لاق دقو ءيوسفلاو

 نع هتياور نم ءيجي ام نأ :كلذ ىضتقمف «طيلخت هيف هيلع أرط مث ءاميقتسم ناك لوألا يف هثیدح

 امو .هشيدح حيحص نم وهف ؛متاح يبأو ءةعرز يبأو «يراخبلاو «نيعم نب ىيحيك :قذحلا لهأ

 .ه.أ (.... هيف فقوتيف ؛هنع خويشلا ةياور نم عوجي

 هجرخأ :-هيقف ظفاح ةقث وهو- يرصلا بهو نب هللادبع هعبات ؛عبوت كلذ عمو :تلق

 .هب بهو نبا نع «ىيحي نب ةلمرح نع «نايفس نب نسحلا قيرط نم (۷۳/۱) مكاحلا
 .يهذلا هقفاوو «هاجرخي لو ملسم طرش ىلع حيحص ثيدح اذه» :مكاحلا لاق

 يف -هللا همحر - ينابلالا مامإلا انخيش :-اضيأ- امهرقأ دقو ءالاق امك وهو :تلق

 .(097/17) «بيهرتلاو بيغرتلا حیحصا

 .(هريسفتا يف هيودرم نبال هتبسن دازو ۵ /۱) «روثنملا ردلا» يف يطويسلا هركذ ثيدحلاو

 .(۷۳ مقر )١/ يناهبصألا ةنسلا ماوقل «بيهرتلاو بيغرتلا» :رظناو

 .فنصلا دنع ةيلاتلا ةياورلا رظنا ءدعس نب ثيللا :-اضيأ- هعباتو

 .طوطخملا نم ةدايز )١(

 نب مشاه انث :(۲۱۶۲/۳۹۱/۵) «راثآلا لكشم» يف يواحطلا هجرخأ - حيحص -9

 نب ديزي قيرط نم )١0/79477/١( «ةعيرشلا» يف يرجآلاو .قوزرم نب رصنو يراصنألا دمحم

 -يلمالا ميهاربإ نب ىنثملا انث )177/١(: «نايبلا عماج» يف يربطلاو .دمصلادبع نب دمحم
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 نع) ءريفن نب ريبج نب نمحرلا دبع نع ؛حلاص نب ةيواعم نع «دعس نب ثيللا
 اًطاَرِض ال هللا بّرَض» :لاق ؛ِلكَي ىنلا نع «ناعمس نب ساونلا نع ()(هیبآ

 روس بابل ىَلَعو تم باو هيف دوس طارصلا يج ىَلَعَو همم
 نی ءيش حتن دارا اذإَف طا صل قوف نی شن معاك طارصلا باب ىَلَعَو تاحخرُم
 السلا :طارصلاق فجل هفت د نإ كَ هتف ات ال !كَحِيَو :لاق ؛با والا كل
 ساز ىَّلَع يِعاذلا َكِلْذَو هللا مراحم :ةحتفملا باوبگلاو هللا ُدوُدُح :روتسلاَو

 .امیلسم ( لک بل يف ؛ هللا ظعاو :ق وف نم يعادلاو هللا باك :طاّرملا

 ؛يسنالقلا دمحم نب رفعج قيرط نم 0١ /۳۸۰-۳۸۱ /9) «ناميإلا بعشا يف يقهيبلاو<

 .هب مدآ نع مهتسخ

 .حلاص نب ةيواعم يف مدقتملا مالكلل ؛نسح دنس اذهو :تلق

 دعس نب ثيللا نع -قودص وهو- راؤس نب نسحلا :ینالقسعلا سايإ يبأ نب مدآ عباتو

 . امك ؛(مريسفت# يف هيودرم نباو ۱۷۱۳/۱۸۲۱ /) «هدنسم» يف دمحأ مامإلا هجرخأ :هب

 ,-(11/ مقر )١/ «بيهرتلاو بيغرتلا» يف یناهبصالا ةنسلا ماوق هنعو- )١/ ٠١( «روثنلا ردلا» يف

 (ناميإلا بعش) يف يقهيبلا هقيرط نمو- «يلامألا نم سلاجم ةثالث هيف ءزج» يف داجنلا ركب وبأو

 .-(9/186- )٠۸٤ «نيعبرألا» يف يناهبصألا لضفلا نب , مساقلاو ۳۸۱ /4)

 .هدعب ام رظناو

 !«لاسرالاب اهيلع قلعملا روتكدلا -طقسلا اذه ىلع ءانب- مكحف «م» نم تطقس )١(

 .ضحم أطخ وهو

 «راثآلا لکشم» يف يواحطلا هجرخأ - (هلبق امب حيحص وهو) نسح هدانسإ ٠-
 .هب هبر دبع نب ديزي نع ءدواد يبآ نب ميهاربإ انثدح :(۲۱۳ /۳۹۲-۳۹۱ /5)

 اريسفتلا» يف ىئاسنلاو «((ةفحت» - ۱۵۲/۸-۳۰۱۹/۱۵۳) يذمرتلا هجرخأو

 ىف یواحطلاو ۱۸۹/۲۹-۳1۳۹/۱۸۵(۰) دمحأو رجح نب ىلع انث :الاق ؛(5057/074/1)
 (ريسفتلا» يف يئاسنلاو ؛حیرش نب ةوح نع (۳۹۱/۰-۲۱۸۳/۳۹۲) «راثآلا لكشم»
 «نييماشلا دنسم» يف يناربطلاو ۱۸/۱6 /۱) «ةنسلا» يف مصاع يبأ نباو .(505 0)

 >/۱۸۰) «لاثمألا» يف خيشلا وبأو ءىفصم نب دمحمو نامثع نب ورمع نع ©0925
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 -۳۹۱ /۰) «راثآلا لكشم» يف يواحطلاو .ءىصمحلا نامثع نب ىيحي قيرط نم (۲۸۰-
 .هب ةيقب نع مهتتس ؛نامثع نب باطنخملا قيرط نم ۲

 قودص هنأ :-يدنع- هيف حجارلاو «ةيقب يف فورعملا مالكلل ؛نسح دنس اذهو :تلق

 هتاذل نسح وهف ؛یرتامک ثيدحتلاب انه حرص دقو «ثيدحتلاب حرص اذإ ؛ثيدحلا نسح

 .هلبق اب حیحص

 .«بیرغ نسح ثیدح اذه» :يذمرتلا لاق

 وهوا :(يزوجلا نبا راد ط- 497” /۱) «میظعلا نآرقلا ریسفت» يف ريثك نبا ظفاحلا لاقو

 .«ملعأ هللاو «حيحص نسح دانسإ

 ٤٥-٤۷(: /۲۰) «یواتفلا عومجم» يف ةيميت نبا مالسإلا خيش لاق :ةدئاف

 هدعاس نإ- ًاغلاب ًاعافتنا هب عفتنا ؛هفرع نم يذلا ميظعلا ثيدحلا اذه يف نيب دقفا
 .يهنلاو رمألا وه : :ظعولاو ظعاو نمؤم لك بلق نأ : رک مولع نع هب ىنغتساو .-قيفوتلا

 بيهرتلاو بيغرتلاو

 بارخلا بلقلا فالخب .تفشکناو رومألا هل تلجنا ؛ىوقتلاب ارومعم بقلا ناك اذإو
 .رهزي اجارس نمؤملا بلق يف نإ :ناميلا نب ةفيذح لاق ملظلا

 ريغو یراق ءنمؤم لك هؤرقي «رفاک هينيع نيب بوتكم لاجدلا نإ» :حيحصلا ثيدحلا يفو
 لاح هل فشکنیو «نتفلا يف اميس الو ؛هريغل نيبتي ال ام هل نيبتي نمؤملا نأ ىلع لدف ؛«ئراق

 هيدي ىلع يرجي هللا نأ عم ءهللا قلخ بذكأ لاجدلا نإف ؛هلوسرو هللا ىلع عاضولا باذكلا

 اهبذك دقتعي ىتح نمؤملل هللا اهفشكيف «هب نتتفا هآر نم نإ ىتح ؛ةلزلزم قیراخو ؛ةلئاه ارومأ
 .اهنالطبو

 ءاهلطاوب نم اهقئاقح فرعو هل رومالا فاشکنا يوق :بلقلا يف ناميإلا يوق املکو

 تييبلا يف فیعضلا جارسلاو يوقلا جارسلا لثم كلذو .فشکلا فعض ناميإلا فعض املکو

 قطني نمؤملا وه :لاق ؛۳۵ :رونلا] رون ىلع رون# :هلوق يف فلسلا ضعب لاق اذهو ؛ملظلا

 .رون ىلع ارون ناك :رثألاب اهیف عمس اذإف «رثألاب اهیف عمسی مل ناو قحلل ةقباطلا ةمكحلاب

 سنج نم نوکی ةرات يلقلا ماهلإلاف ؛نآرقلا رون قباطی نمولا بلق يف يذلا ناميإلاف

 اذه وأ ءاذه نم حجرآ اذهو «لطاب لمعلا اذه نأو .بذک لوقلا اذه نأ نظلاو ملعلاو لوقلا

 1 .بوصأ
FHمرو هد دهس 4 هه ده م عه هدو سي*ن شقاع # 3# 58 سه * ظنا »ا #  
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 ریس ييثدح :دیلولا نب ةيقب انث :يصمحا بر ِدْبَع نب ديزي ينثدح :"”[يزارلا
 ؛ناعمس نب ساونلا نع «ريفن نب ريبج نع «نادعم نب دلاخ نع ءدعس نبا

 ينك ىلع اًميِقتْسُم اطار التم بر هللا نإ :هنلي هللا لوسر لاق :لاق
 ىَلَع وُعْدَي او وتس مبل ىَلَعَو ءةحتفم باب هل نارو طارتعلا

 نم يابو مالسلا رک ی وَ لاول ٠ هقوف نم وعدي ادو یطارتصلا سر

 :طارصلا يفتك ىَلَع يتلا باّوبالاف ؛[۲۵ :سنوي] 6 میقتسم طارص ىلإ اش

 وُعْدَي يِذْلاَو بلا ریس فيشكي ىتح وللا ٍدوُدُح يف د ُدَحَأ ُمَقي ال هللا هود

 يتمآ يف نكي ناف «نوث خم مكلبق ممألا يف ناك دق» :لاق دو ينلا نع «حیحصلا» ينو 5

 اذك هنظأل ينإ :ءيشل رمع لاق امو .هرس يف ٌبْطاخلا ُمُهْلمْلا وه :ْتدَحملاو .؟رمعف ؛دحأ مهنم

 .هناسلو هبلق ىلع قطنت ةنيكسلا نأ نوري اوناكو «نظ امك ناك الإ ؛اذكو

 ؛-ًانظو انيقي هناميإ ةوقل- نمؤملا دبعلل فشکتت دق ةينوكلا رومألا تناك اذإف :اضیاو

 ةلدأ هبلق يف عقت نمؤملاف «جوسحآ اهفشك ىلإ هنإف ؟ىلوألا قيرطب رسيأ هل اهفشك ةينيدلا رومألاف
 .هبلقب ةمئاقلا يناعملا ةنابإ هنكمي ال دحأ لك ناف «بلاغلا يف اهنع ريبعتلا هنكمي ال ءايشألا ىلع

 ءايحلا ةوخن هيلع لخدتف همالک ىوحف نم هبذك فرع قداصلا يدي نيب بذاكلا ملكت اذإف

 نم افوخ هب -حرص وأ- حول امبرو .هنم هرذح ذخأ دق هسفن يف وه نكلو «نايبلا هعنمتف يناميإلا
 .هب لمعلا وأ «هتیاور نم اورذحيل ؛هللا قلخ ىلع ةقفشو «هللا

 لجرلا اذه نأو «مارح ماعطلا اذه نأ هبلق يف هللا يقلي فشكلاو ناميإلا لهأ نم ريثكو

 امب لب ؛رهاظ ليلد ريغ نم «بذاك وأ «نغم وأ راخ وأ ءيطول وأ ثوید وأ «قساف وأ «رفاك

 .هبلق يف هللا يقلي

 لجرلا اذه نأو ؛هّللا ءايلوأ نم هنأو ءصخشل قبح هبلق يف يقلي «سكعلاب كلذكو

 ءايلوأ قح يف دعبتسی نأ زوجي ال هلاثمأو اذهف ؛قدص لوقلا اذهو «لالح ماعطلا اذهو «حلاص

 .نيقتملا نينمؤملا هللا

 اب ةنيعملا لاوحألا هذه ملع رضخلا نأو «بابلا اذه نم يه ىسوم عم رضخلا ةصقو

 .هيلع هّللا هعلطأ

 .«اهءارو ام ىلع كعلطت «ةفيرش تكن ىلع هيف انهبن دق .هطسب لوطي عساو باب اذهو

 .اهلصأل رياغم ملقب ةيشاحلا نم قاحلإو ةدايز نيتفوقعملا نيب ام ()
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 .«هبلق يف هللا ظِعاَو :هقوف نم

 © لْبْسلا اوت الّو» :هللا لوق يف هاجم نع «حيجن يبآ نبا انث :نومیم
 .تاهبشلاو عدبلا :لاق ؛[۱۵۳ :ماعنألا]

 قیرط نم (۵6/6-۷۸۵/۵۲) «مالکلا مذ» يف يورهلا هجرخآ- حیحص عوطقم ١١-

 | .هب -ةملس يبآ- فلخ نب ىيحي نع ءروصنم نب ییجی
 يبآ نع «يلهابلا ورمع نب دمحم انث :(1۷۰/۹) «نایبلا عماج» يف يربطلا هجرخاو

 .هب لیبنلا -دلخم نب كاحضلا- مصاع

 .تاقث هلاجر ؛حیحص دنس اذهو :تلق

 .يکلا يشرجلا وه :نومیم نب یسیعو
 .هدعب ام رظناو

 .حیحص عوطقم -۲

 دمحو دالخ نب ركب يبآ نع (۲۹۳ /۳) «ءایلوألا ةيلح» يف يناهبصألا ميعن وبآ هجرخأ

 .هب ةدابع نب حور نع «يميدكلا سنوي نب دمحم نع امهالک ؛دلخم نب دمحأ نبا
 ۱6۲۲ /5) «هریسفتا يف متاح يبأ نباو 1۷۰ /۹) «نایبلا عماج» يف يربطلا هجرخأو

 «مالکلا مذا يف يورضاو .(۱۸/۱-۲۰۱/۱۸۵) «ىربكلا نئسلا ىلإ لخدلا» يف يقهيبلاو

 ميعن وبأو 2057٠١ /4) يربطلاو تقماسآ نب دامح- ةماسأ يبأ نع قرط نم )5/ 05-55/ ۷۸٠١(

 نع قرط نم (۱۳/۲۹۸/۱) ؛ةنابإلا» يف ةطب نباو ۰۲۹۳ /۳) «ءایلوالا ةيلح» يف يناهبصألا

 .هب دابع نب لبش نع امهالك ؛يدهنلا -دوعسم نب ىسوم- ةفيذح يبأ

 .هقباسك حيحص دنس اذهو :تلف

 ۳٣١۲(« /۱۱۳/6) «ةیلاعلا بلاطملا» يف امك ؛«هدنسم» يف هيوهار نب قاحسإ هجرخأ دقو

 .هب دهاجم نع «نييكملا ضعب نع «ةماسأ وبأ انث :(0 1۹٦1/۲٠۸ /57) «ةرهلا ةريخلا فاحتإ»و

 .(فيعض دانسإ اذه» :يريصوبلا لاق

 .«مسي مل وار هيف دنسب هيوهار نب قاحسإ هاور) :(۱4۱۹/۳۷۲/۸) (ةرصتخملا» يف لاقو

 = .هب حيجن يبأ نبا نع «يركشيلا رمع نب ءاقرو :دابع نب لبش عباتو
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 :لاقف ۳ :ماعنألا] #هليِبَس نع مكب قرفتف لبسلا اوت الو :دهاح

 . ۳" تاهبشلاو عدل

 نع «لئاو يبآ نع «روصنم نع هریرج أبنأ :"[قاحس) انئدح -۳
 مله ! هللا دبع اي :نوداني «نيطايشلا هرضحي نضَتحم طارصلا :لاق ؛هللادبع

 .هّللا لب اومصتعاف هللا لیبس نع اوُدصيل ؛قیرطلا اذه له !ّللا دبع اي

 .هّللا باتك :وه ِههَّللا لبح :لاق

 ؛«هریسفتا يف دی نب دبعو «(«نانلا حتف» ۲۱/۲۵ /۲) «هننس» يف يمرادلا هجرخآ =

 6۷۸۵ ۵0۵-۵۲ |€( «مالکلا مذا يف يورشا هقيرط نمو- 56١( /57) «روثنملا ردلا» يف امك

 .هب هنع قرط نم (۷۸۵) يورهاو

 نباو «ةبيش يبأ نبال هتبسن دازو (۲۲۰ /5) «روشللا ردلا» يف يطويسلا هركذ رثالاو

 .«مهريسافت» يف خيشلا يبأو «رذنملا

 «ضايرلاب ةيمالسإلا ةفاقثلا رادو «قشمدب ركفلا راد ةعبط نم همامتب طقس رثالا اذه (۱)

 .طوطخملا يف وهو

 .حيحص فوقوم -۳

 يف يرجآلا هنعو- يبايرفلاو :«(5 4 /۲۵۹/۱-۲۲۰) «نآرقلا لئاضف» يف ديبع وبأ هجرخأ

 ىبأ نب نامثع انث :(۲۹۸/۱-۱۳۵/۲۹۹) «ةنابإلا يف ةطب نباو ۱۱/۲۹۷ /۱) «ةعيرشلا»

 نب ريرج نع مهتثالث ؛یزارلا ديمح نب دمحم انث ٠٤٠٥(: /6) «نایبلا عماج» يف يربطلاو «ةبيش

 .هب ليمحلادبع

 .نيخيشلا طرش ىلع حيحص هدانسإ :تلق

 .-هلع هللا يضر- دوعسم نبا وه :هللادبع

 .ةملس نب قيقش وه :لئاو وبأ

 .رمتعملا نبا وه :روصنمو

 .هب روصنم نع «يروثلا قورسم نب ديعس نب نايفس :اريرج عباتو

 يف یناطلا هقيرط نمو- ۷٠۹( /۳) «روثنملا ردلا» يف امك ؛(«هريسفت» يف یبایرفلا هجرخأ

 | )١/ ۷٤(-. «يلامألا» يف يرجشلا هنعو- (9071/517/) «ریبکلا مجعملا»

 .هذعب ام رظناو

 .ةيشاحلا نم قاحلإ نيتفوقعملا نيب ام (۲)
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 نع «لئاو يبأ نع «شمعألا نع «عيكو أبنأ :قاحسإ انثدحو -6

 .'نآرقلا :هب َرَمَأ يذلا هللا لبح :لاق ؛هللا دبع نع «لئاو

 sees انآ :عیکو ًابنآ :قاحسإ انثدح -5

 .حيحص فوقوم ٤-

 -ءالعلا نب دمحم- بيرك وبأ انثدح :(1577/6) «نايبلا عماج» يف يربطلا هجرخأ

 .هب عيكو نع «ينادمها

 بعشا يف يقهيبلاو «(«نانلا حتف»- ۳۵۸۱/۲۳ /۱۰) «هدنسما يف يمرادلا هجرخأو

 ۷٤( /۹۷) «نآرقلا لئاضف» يف سيرضلا نباو نوع نب رفعج نع ۱۸١۷( /۳۹۷ /۳) «ناميإلا

 نايب يف ةجحلا» يف يناهبصأللا ةنسلا ماوقو ءريرضلا -مزاخ نب دمحم- ةيواعم يبأ قيرط نم
 .هب شمعألا نع مهتثالث ؛ديبع نب ىلعي قيرط نم (۱۱۸/۲-۱۱۹/۱۱۹) !ةجحملا

 .-اضيأ- نيخيشلا طرش ىلع حيحص دنس اذهو :تلق

 نباو ءديمح نب دبعل هتبسن دازو (۷۰۹/۳) «روشنملا ردلا» يف يطويسلا هركذ رثالاو

 .هيودرم نباو .«فحاصلا» يف يرابنالا

 ايركز انثدح :(۷۷۲/۳۱۹/۱) «هرسفت» يف رذنلا نبا هجرخأ- حيحص فوقوم ٥-

 .هب -هل «ريسفتلا» يف اذهو- هيوهار نب قاحسإ انثدح :دواد نبا

 يناربطلا هقيرط نمو- (ةلمكت - 019/1١47 /۳) «هننس» يف روصنم نب ديعس هجرخأو

 يف رذنملا نباو )١/ ۷٤(-« «يلامألا» يف يرجشلا هنعو- )٩۰۳۲/۲۱۲/۹( «ریبکلا مجعملا» يف

 .هب ةنييع نب نايفس نع قرط نم (۷۷۲/۳۱۹/۱) (هريسفتا

 .نيخيشلا طرش ىلع حيحص دنس اذهو :تلق

 :لاقو «ةبيش يبأ نبال هتبسن دازو ۷۰۹/۳(۰) «روثنملا ردلا» يف يطويسلا هركذ رثالاو

 .!حیحص لنسبا

 .عوبطلا يف وهو .طوطخلا يف سيل رثالا اذه (۱)

 .حيحص فوقوم -5

 = نع «يدع نب ايركز قيرط نم (۱۲۰/۱) «نايبلاو فشكلا» يف يلعثلا هجرخأ
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 ؛میقتسلا طارصلا :لاق ِههَللا دبع نع «لئاو يبأ نع روصنم نع «رعس

 .هللا باتك . وه

۳ 

 ر ر 3 1 ل ۰ 2 ا

 .مالسإلا :وه ؛میقتسلا طارصلا :هللا دبع نب رباج نع «لیّقع نب دمح

0 
 .هب رعسم-

 .(۳۹/۱) "روثنلا ردلا يف امك ؛«عیکو ریسفت» يف رثآلاو

 بعشا يف يقهيبلاو .(۲۵۸/۲) مكاحلاو ۰۱۷۳ /۱) «نایبلا عماجا يف يربطلا هجرخأو

 .هب روصنم نع «يروثلا نایفس نع مهتثالث ؛يزارلا رمع

 .یهذلا هقفاوو «هاجرخب مو نيخيشلا طرش ىلع حیحص ثيدح اذه» :مكاحلا لاق

 . ال اق امك وهو :تلق

 رذشلا نباو ديمح نب دبعل هتبسن دازو (۳۹/۱) «روثنملا ردلا» يف يطويسلا هركذ رثآلاو

 .(فحاصملا» يف يرابنألا نباو

 .مادك نبا وهو « رعسم :هباوصو ءاذج حيبق فيرحت وهو ؛!!دوعسم» :(م) يف (0)

 .نسح فوقوم -۷

 .هب (۳۸ /۱) «روشنلا ردلا» يف امك ؛«هريسفت» يف حارجلا نب عيكو هجرخآ

 .يساژرلا نمرلادبع نب دیح قیرط نم (۱۷۳/۱) «نایبلا عماج» يف يربطلا هجرخأو

 فشکلا» يف یلعثلاو «يئالملا -نیکد نب لضفلا- میعن يبآ قیرط نم (۲۵۸/۲-۲۵۹) مكاحلاو

 .هب حلاص نب نسحلا نع مهتئالث ؛نامیلس نب ةبقع قیرط نم (۱۲۰/۱) «نایبلاو

 .هب ليقع نبا نع «حلاص نب يلع قیرط نم يربطلا هجرخأو
 .یهذلا هقفاوو «(هاج رح مو .دانسإلا حيحص ثثيلح اذه» :مكاحلا لاق

 .مهريغو «يديمحلاو «هيوهار نب قاحسإو ءدمحأ مامإلا لاق امك ؛ثيدحلا نسح

 ءرذنملا نباو «ديمح نب دبعل هتبسن دازو ۳۸ /۱) «روثنملا ردلا» يف يطويسلا هركذ رثألاو

 .«يلامألا» يف يلماحلاو
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 .(ب /۱۲ق /١ج) «يطخلا لصألا» نم بيوصتلاو «فیرحت وهو «!یضتقم» :عوبطلا يف (1)
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 :لاق ؛لوحألا مصاع نع هدیز نب دام انث تبع نب دما انثدح دح 7-۸

 ؛هنع اوبغرت الف ؛هو متملعت اذإف «مالسالا اومّلعت :©7ةيلاغلا ونبأ انل لاق

 ءالامشو انيمي طارصلا اوفّرحت الو «مالسالا هنإف ؛ميقتسملا طارصلاب مكيلعو

 (هبحاص اولتقي نأ لبق نم هيلع اوناك يذلاو هِي مكيبن ةنسب مكيلعو
 نمو «مهبحاص اولتقي نأ لبق نم نآرقلا انأرق دق انإف ؛اولعف يذلا اولعفيو
 يقلت ىلا ءاوهألا هذهو مكاّيإو «ةنس ةَرْشَع سمخب اولعف يذلا اولعفي نأ لبق

 ۱۲۲/۷۰۱ جا يف هه ام هيف باشت يف حضر نبا هجرخآ - حيحص عوطقم -۸

 ۱۳۹/۳۰ ۰-۷۹۹/۱) LLYN يف ةطب نباو )14/۳۱ ۳۰۰ /۱) «ةعيرشلا» يف يرجآلاو

 مذا يف يورهلاو .(۲۱/۱۲۷و )١7/677/١ «ةنّسلا لهأ داقتعا لوصأ حرش» يف يئاكلاللاو

 «قشمد خيرات» يف ركاسع نباو .برح نب ناميلس نع قرط نم )۹۸/٤-1۱۹/ ۸٠٠( «مالکلا

 قيرط نم (۰ ۲/۳۳۸/۱) «ةننابإلا# يف ةلب نباو «یسیع نب دمحم يبأ قيرط نم ۰ 2

 ميعن وبآ هقيرط نمو- (۲۰۷۹۸/۳۲۱۷/۱۱) «فنصملا» يف قازرلادبع هجرخأو

 )1۷/٤- «مالکلا مذ» يف يورهلاو نمعم نع (۲۱۸/۲) «ءايلوألا ةيلح» يف يناهبصألا

 ميعن وبأو ةبعش نع نيقيرط نم (۱۳۹/۲۰-۱۳۷) «قشمد خيرات» يف ركاسع نباو ۸

 نيقيرط نم ۸٠٠١( /18/5-59) «مالكلا مذا يف يورملاو ۲۱۸/۲(۰) «ةيلحلا» يف يناهبصألا

 خيرات» يف ركاسع نبا هقيرط نمو- (۲۱۸/۲) (ةيلحلا» يف ميعن وبأو كرابلا نب هللادبع نع

 «مالكلا مذ» يف يورضاو «-(5١ص) «سيلبإ سیبلت» يف يزوجلا نب راو .(۱۳۷ /۲۰) (قشمد

 .هب لوحألا مصاع نع مهتعبرآ ؛ةليبع نب نایفس نع نيقيرط نم ۸۰۱۵/۱۹ ۱

 .تاقث هلاجر ؛حیحص دنس اذهو :تلق

 اذه كولس ؛اًريخ هب هللا دارآ نم ةمالع» :رثالا اذه بقع -هللا همجر- يرجآلا لاق :ةدئاف

 مهعبت نمو -مهنع هللا يضر- هباحصأ ننسو ءو هللا لوسر ننسو «هللا باتك :قيرطلا

 یعازوألا :لشم ؛ءاملعلا نم ناك ام رخآ ىلإ دلب لك يف نيملسملا ةمئأ هيلع ناك امو «ناسحإب

 ىلع ناك نمو «مالس نب مساقلاو ءلبنح نب دحأو «يعفاشلاو «سنأ نب ب كلامو «یروثلا نایفسو

 .«ءاملعلا ءالؤه همذي بهذم لك ةبناجمو .مهتقيرط لثم

 .-ةيناتحتلا ءارلا سکب- يحايّرلا نارهم نب عیفز )١(

 .-هنع هللا ىضر- نافع نب نامثع :دشارلا ةفيلخلاو «نينمؤملا ريمأ وه ()
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 .ءاضغبلاو ةوادعلا سانلا نيب

 .حصنو «قدص :لاقف ءنسحلا هب ترخلف

 اذهب تئدح له !تنأ يلهأب :يل تلاقف «نيريس تنب ةصفح هب تئدحو

 .هایا ةثدحف :تلاق هال :تلق ؟اًدمحم

 انث :لاق ؛-ةفوكلاب لو دب ا تاكو ا بأ لاق ةرللا نب ةزمح ان

 میت طاّرّصلا تا : :هّللا لوق يف «ةيلاعلا يبأ نع «لوحالا مصاع

 .رمعو «ركب وبأ :هابحاصو ةي ينلا وه :لاق ؛[٦ :ةحتافلا]

 .حصنو «ةيلاعلا وبأ قدص :لاقف ءنسحلل كلذ تركذف :لاق

 نب ناورم انث :يراوحلا يبآ نب دمحأ انث :سيردإ نب دمحم ينثدح -۰

 هللادبع انث :(۱۷۰ /۱) «نایبلا عماج» يف يربطلا هجرخآ- دانسالا نسح عوطقم 5

 يف يدع نباو ءرصن نب نادعس انث ۳/۳۰ /۱) «هریسفت» يف متاح يبأ نباو «يلمالا ريثك نبا

 قیرط نم- )١175/5١( «قشمد خيرات» يف ركاسع نبا هقيرط نمو- (۱۰۲۳/۳) «لماكلا»

 .هب مساقلا نب مشاه نع مهتثالث ؛لهس نب لضفلا

 .اقلعم (١١؟9/7) «تاقثلا» يف نابح نبا هجرخأو

 .(«بيرقتلا» يف امك ؛هب ساب ال وهو «ةريغملا نب ةزمح ريغ ؛تاقث هلاجر ءنسح دنس اذهو :تلق

 نب ثراحلا نع «لدعلا ذاشمح نب يلع نع )١094/7( «كردتسلا» يف مكاحلا هجرخأو

 .- سابع نب هللادبع- ةمألا ربح لوق نم هلعج نكل ؛هب مساقلا نب مشاه نع قماسآ يبأ

 .هب ساب ال وهو «ةزمح ادع ؛تاقث مهلك هلاجر ؛نسح دنس اذهو :تلق

 ملعلا لهآ لاوقأ ركذ نأ دعب- (4۹۳/۱) «ميظعلا نارقلا ريسفت» يف ريثك نبا ظفاحلا لاق

 ىدتقاو وَ ىنلا عبتا نم ناف ؛ةمزالتم يهو «ةحيحص لاوقالا هذه لكو» :-ةيآلا هذه ريسفت يف

 عبتأ ن نمو «مالسإلا عبتا دقف ؛قحلا عبتا نمو «قحلا عبتا دقف ؛-رمعو ركب يبا- هدعب نِم نیل

 ةحيحص اهلكف ؛میقتسلا هطارصو «نیتلا هلبحو «هللا باتك وهو «نآرقلا عبتا دقف ؛مالسإلا

 .(دمحلا هلو ءاضعب اهضعب قدصي

 ےس .فنصملا هب درفت - فيعض -۰
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 ديزي نع « ' ءاطع نب نيضولا نع «-ةقث ناكو- طمسلا نب ديزي انث :دمحم

 نی ةَرْغُث ىَّلَع َنِمِلْسمْلا نم لُجَر لكا لک هللا لوسر لاق :لاق ؛دئرم نبا

 .كلبق نی ُمالْسإلا ىتؤُي ال !هللا هللا مالّسالا رغت

 :يبايرِفلا فسوی نب دمحم نب ميهاربإ انث : سيردإ نب دمحم انئدح ١-

 وهو الا ملسم نم ام :لاقُي ناك :لوقي يعازوألا تعمس :دْيَوُس نب بويأ انث

 ؛هترخُت نم ٌمالسإلا ىتؤُي ألا عاطتسا نمف «مالسالا رفُث نم ِةَرْغَّن ىلع مئاق

 ينثدح :يراوحلا يبأ نب دمحأ يثدح :سيردإ نب دمحم ىنثدح -۲

 امنإ :ئىَح نب نسحلا لاق :لاق ؛-نيفئاخلا نم ناكو- فلخ نب قاحسإ
 يف رِغ 5 ؛اثدح ملسملا ثدحأ اذإف ءنصحلا ةلزنمب مالسالا ىلع نوملسملا

 :ناتلع هيف» :(۱۱۵/۳۰۹/۳) «ةفيعضلا» يف -هللا هحر- ينابلألا مامالا انخيش لاق =

 .«بیرفتلا» يف امك ؛لیسارم هل يعبات -اذه- دثرم نبا ناف ؛لاسرالا :ىلوألا

 ىشخيف ؛ظفحا ئيس هنأب ظفاحلا مزج دقو هیف فلتخم هنإف ؛ءاطع نب نيضولا :یرخالاو

 «يح نب نسحلاو يعازوألا ىلع نيتفوقوم نيتياورب يزورملا هبقع دقف «هعفر يف أطخأ نوكي نأ
 .«ملعأ هللاو .فعض امهيفو

 .(۳۷۸) «ةحيحصلا) :رظناو

 !!-ةمجعع- (طمشلا» :(م١ (۱) ٤

 !! «اطع) : ما ف )۲(

 .دانسإلا نسح عوطقم -۱

 .«بیرقتلا» يف امك ؛ىطخي قودص :ديوس نب بويأ

 .«بيرقتلا» يف امك ؛يجاسلا هيف ملكت .قودص :يبايرفلا ميهاربإو

 .داتسإلا فيعض عوطقم -۲

 .اليدعت الو احرج هيف رآ ۸ لوهج -اذه- فلخ نب قاحسإ ؛فيعض دانسإ اذهو :تلق

 «ةمجعملا نوكسو «ةانثملا حتفب- یلغتلا نوميم نب هللادبع نبا وه :يراوخ ا يبأ نب دمحأو
 .«بیرقتلا» يف امك ؛دهاز ةقث -ماللا رسكو
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 ول يذلا رمألا ىلع تنأ تبثاق ؛مهلک نوملسملا ثدحأ ناف هِلَبِق نم مالسالا
 مالسإلا ىتؤي ال «قلح نم هدارآ يذلا رمألاب هل نيّدلا ماقل هيلع اوعمتجا

 .كلبق نم

 :يدهم نب نهرلا دبع انث :-ديعس نب هللا ديبع- ةمادق وبأ انثدح -۳

 يف ءاج ام هيف باتک» يف حاضو نبا هجرخأ - (هريغل نسح وهو) فيعض هدانسإ -۳

 اهلئاوغو نتفلا يف ةدراولا نئسلا» يف ىنادلا ورمع وبأ هقيرط نمو -(۱۰-۲۳/۱۶۱) «عدبلا

 (يلامألا» يف یلماحاو  ةيواعم نب یسوم نع- (8۲-۲۹8/8۳ /۳) «اهطارشآو ةعاسلاو

 انث 6۷0/۵۸۹۵۸۸ /۲) «ةیجانلا ةقرفلا ةعيرش نع ةنابالا» يف ةطب نبا هقیرط نمو-

 نم (۱۵۲/۵-۱8۱۵/۱۵۳) «هلهآو مالکلا مذ» يف يورهاو يفرودلا ميهاربإ نب بوقعی

 دمحم قیرط نم (۰۸۸/۲-۷۱/۵۸۹) «ةنابإلا» يف ةطب نباو .يسوطلا مشاه نب هللادبع قيرط

 .هب يدهم نب نهرلادبع نع مهتعبرأ ؛ناهام نبأ

 َةَلَبَج نب نامثع نب هللادبع انث :(574 )۷٤/ «دابعلا لاعفأ قلخ» يف يراخبلا هجرخأو

 نمو- )5751١7/1١77/5( دواد وبأو «ْناَدبع» ب بقللا .يزورملا -ةدحوملاو ميحلا حتفب-

 68۹۲-2 /۱۰) «یربکلا ننسلا» يف يقهيبلاو «(548/8-711/0/84 /۲) «ةنابإلا» يف ةطب نبا هقيرط

 - ۳۸۵ /۱۰۸/۲-۱۰۹) «هحیحص» يف نابح نبا هنعو- «هدنسم» يف يلصوملا ىلعي وبأو

 يف يزلا هقيرط نمو- (۲۱۱/۱۳۳) (دهزلا»و ملعلا» يف مصاع ىبأ نياو -(«ناسح))

 .«ينارهزلا عيبرلا يبأ ثيدح» يف يوغبلا مساقلا وبأو )0571/7١(-« «لامكلا بیذهت»

 ,-(6848-7/1457/6084 /۲) «ةنابإلا» يف ةطب نبا هنعو- ۲۳ /6056 )١/ «ةباحصلا مجعماو

 -۲۰۱/۱۲) «نایالا بعش) يف ىيقهيبلا هقيرط نمو- «هدنسم) يف نايفس نب نسحلاو

 ىكتعلا دواد نب ناميلس نع (۳۰/۲) «ءايلوألا ةيلح» يف ىناهبصألا ميعن وبأو 25©2

 (ريبكلا مجعملا» ف ىناريطلاو ۰۳۰۵۸ /۲۵۷-۲۵۸ /۵) يذمرتلاو )ینارهزلا عیبرلا یبآ-

 يسدقلا ينغلادبع هقیرط نمو- (۶۲۸/۱-۷۵۳/۶۲۹) «نییماشلا دنسم»و ۰۵۸۷ ۱۸۲ /۲۲)

 نباو «يناقلاطلا بوقعی نب دیعس نع- (۳-۳۸/۳۵ 4) «رکنلا نع يهنلاو فورعلاب رمالا» يف

 (۲/۶۱) «رکنلا نع یهنلاو فورعلاب رمالا باتك»و (۱۸-۲/۲۰) «ریصلا» يف ایندلا یبآ

 = انث :-(۸-۱۹/۱۹) (ركنملا نع یهنلاو فورعلاب رمالا» يف یسدقلا ینغلادبع هقیرط نمو-

(Dهذه لشم نم -هیلع قلعلا :ینعآ- هلو !؟جیرس ييا) ىلإ «ةیاحصلا مجعما يف همسا فرحت  

 .ناعتسملا هللاف «ريثكلا ءيشلا تافيرحتلا
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 ريهز نع )۲٠۰۸/۱٤۹( «عدبلا يف ءاج ام هيف باتک» يف حاضو نباو ءيزورملا ليمج نب دمحأ =

 ءملسم نب ديلولاو رصن نب ديوس قيرط نم )٤۸/٩-٤۹( «نايبلا عماج» يف يربطلاو «دابع نبا
 حرشا يف يوغبلاو «ىسوم نب نابح قيرط نم )07/17947/١( «نييماشلا دنسم» يف يناربطلاو

 رصن نب ىسيع قيرط نم 60 «ليزنتلا ملاعم»و 1۱۵/۳۸۰۳۷ /۱) «ةنسلا

 - (۲۸/۱-۷۵۳/۲۹) «نييماشلا دنسم»و ۸۷۷۱۸۲ «ریبکلا مجعلا) ٤ يناربطلاو

 نم -(۳4-۳۸/۳۰) (ركتملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا» يف يسدقملا ىنغلادبع هقيرط نمو

 قيرط نم ۵۶۵ /۱۵۲-۱۵۳ /9) «مالکلا مذ» يف يورهلاو «عابطلا یسیع نب دمحم قيرط

 .هب كرابلا نب هللادبع نع مهلك ؛(۱۷۱/۰۲۳/۲) «نتفلا» يف دامح نب میعنو یسوم نب دمحم

 :نم لك ؛ةبتع نع كرابملا نب هللادبع عباتو
 وبأو ۰4۰۱6 /۱۳۳۰/۲-۱۳۳۱) هجام نبا هجرخآ :يقشمدلا دلاخ نب ةقدص -۱

 وبأ هقيرط نمو- (075 /785-7817) «خوسنملاو خسانلا» يف -مالس نب مساقلا- يورفا ديبع

 دنسما يف ىناريطلاو 541١-7197/55475(-. /۳) «نتفلا يف ةدراولا نتسلا» يف ىنادلا ورمع

 -۲۱۱/۳) «راثآلا لكشم» يف يواحطلاو هرامع نب ماشه نع (۷۵4/4۲۹/۱) «نييماشلا

 .هب ةقدص نع امهالك ؛-رهسم نب ىلعألادبع- رهسم يبأ قيرط نم ۲

 (۱۱۷۳/۲۱۳/۳) «راشالا لكشم» يف یواحطلا هجرخأ :روباش نب بيعش نب دمحم -۲

 وبأو 5918/1١778(. /4) «ریسفتلا» يف متاح يبأ نباو «لامحلا نوراه نب ىسوم قيرط نم

 يف يقهيبلا هنعو )٤/ ۳۲١(- مكاحلا هنعو- «هدئاوف» يف مصالا -بوقعي نب دمحم- سابعلا

 نمو- (۲۰۲/۱۳۶) «بادالا»و (۳۳۸ص) (داقتعالا»و ٩۹۱-٩۲ /۱۰) «ىريكلا ننسلا»

 نب دیلولا نب سابعلا انث :الاق -(۱5۹/۷) «قشمد خیرات» يف رکاسع نبا هريغ قیرطو هقیرط

 .هب بيعش نب دمحم نع امهالك ؛دیزم

 دواد يبأ نباو ۰۱۷ ۱/۱۲۳ /؟) «نتفلا» يف دامح نب ميعن هجرخأ :ديلولا نب ةيقب -۳

 .-(796 /7554 547-8 /۳) «نتفلا يف ةدراولا ننسلا» يف ينادلا ورمع وبأ هقيرط نمو-

 ٤ - «نایبلا عماج» يف يربطلا هجرخأ :يلمرلا ديوس نب بويأ )۹/ ٤۸(.

 -۲۱۲/۲) «راثآلا لك شما يف يواحطلا هجرخأ :يناسارخلا ديزي نب ةقدص -

۲۳ )+ 

 .«بيرغ نسح ثيدح اذه» :يذمرتلا لاق

 :-ًابقعتم- (۱۰۲۵ /۹6-۹۵ /۳) «ةفيعضلا» يف -هللا هحرس ينابلألا مامالا انخیش لاق

 -ةمئألا نم دحأ امهقثوي مل (ینابعشلا) ةيمأ ابأو ةيراج نب ورمع ناف ؛رظن يدنع هیفو !لاق اذك»
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 ٠ ةيراج نب ورمع نع « ميك يبل نب ةبتع نع ابا نب هلا دبع ا

 نع هتلاسف «ينشخلا ةبلعث ابأ تيقل :لاق ؛ينابعشلا ةيمأ يب أ نع < «يمخللا

 تيدا اذإ لَض نم ْمكُرْضي ل كشن کل اونمآ نی اَهّيَأ ای :هلوت

 مل كلذلو «ملعلا لمآ دنع فورعم وه امك ؛قیئوتلا يف لهاستم وهو «نابح نبأ ريغ نيمدقتملا-

 نيلف ؛الإو «ةعباتملا دنع :ىبعي ؛«لوبقم» :امهنم لك يف لاق امنإو .««بيرقتلا» يف ظفاحلا امهقثوي

 نم فالخ هيف مسیکح يبآ نب ةبتع نإ مث «-«بيرقتلا» نم ةمدقلا يف هيلع صن امك- ثيدحلا

 :هيف ظفاحلا لاقو هظفح لبق

 فورعلاو اميس ال «ثيدحلا اذه دانسإ نيسحتل سفنلا نئمطت الف ؛«أريثك ىطخي قودص»
 يف نابح نباو دمحأو «نئسلا» باحصأ هجرخأ ام وهو «رهاظلا يف هفلاخي ةيآلا ريسفت يف

 ماق هنأ :- هنع هللا يضر- قيدصلا ركب يبأ نع «حيحص دنسب مهريغو (۱۸۳۷) «هحیحص)

 مکتفل مکیلع اونمآ نیل اه اي :ةيآلا هذه نوأرقت مكنإ !سانلا اهيأ اب :لاق مث هللا دمحف

 ينإو ءاهعضوم ريغ ىلع اهنوعضت مكنإو ء[١٠٠٠ :ةدئاملا] تيدا اذ ّلَض نم ْمكَرْضَي ال

 .«هباقعب مهمعي نأ كشوي ؛هنوريغي الو رکنلا اوأر اذإ سانلا نإ» :لوقي و هللا لوسر تعمس

 .(۱۵6) «ةحيحصلا» يف هتجرخ دقو

 نيثيدحللا تحن رظناف ؛-ًاضيأ- «ةحيحصلا» يف اهتجرخ دهاوش «مصلا مايأ» ةلمجحل ؛نکل

 .(46ا/لو :94غ)

 دلق هنأكو !«هزنک» يف يرامغلا خيشلا هححص دقف ؛ثیدحا اذه يف للعلا هذه لك عم :هيبنت

 يذلا ؛هيلع هقيلعت هنع كئبني يذلا هاوه عبتا هنأ وأ -قيقحت وآ- ثحب يأ نود يذمرتلا كلذ يف

 .«ناعتسلا هللاو !ةقباسلا ةيآلل ةفلاخملاو ؛رکنلا نع يهنلاو فورعلاب رمألاب نونواهتملا هلغتسي

 نب ورمع هيف ؛فیعض هدانسإ» :(«ةاورلا ةياده»- 54851 /5) «حیباصلا ةاكشم) يف لاقو

 دقلو «هيف فلتخ وهو «ميكح ىيبأ نب ةبتع ريغ هنع وري مو «نابح نبا ريغ هقثوی مل «يمخللا ةيراج

 !دحاو نم رثكأ هنع ىور هنأ ٩۳( /57) «دراولا» ىلع هقيلعت يف همعز يف ينارادلا خألا أطخأ

 «(ةيراج نب ورمع ةمجرت - نالخلا عافتنا ريسيت» يف هيأرب ظافحلل هتفلاخو هیلع درلا رظنا
 .ه.| ۹۰۷(۱) (ةحيحصلا»و

 .(۲ ۲۳ /۱۳۵۰) «نامظلا دراوم فیعض» يف -اضیا- هفعض و

 يباتك يف اهتلصف دقو .نسخا هجرد ىلإ اهب يقتري دهاوشلا نم ةلمج ثیدحللو
 .رومأم ريغ هرظناف .(۱۳-۲۳ ص) «رمحلا ىلع نوضباقلا»

 .هیلع قلعلا هل هبنتي مو ««رباج» :«م» يف (۱)
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 هللا لوسر اهنع ُتلآس ؛اًريبخ اهنع تلاس دقل هللاو امآ :لاقف ٠ ۱۵ :ةدئاملا]

 ءاَعاَطُم اخش تیر اف کلا نع وتو يفور اوروتا لبا :لاقف و

 لاو تفت كيف هيأ“ رار يأر يٍذ لک باَجْعِإَو رب تروم ايندو ءاعبتم یوم

 رجلا یلع ضب درو هاشم رهيف دف ربصلا نگ مد ْنِم ناف مال َرْم و

 .«هلمَع لثم : وَ الُجَر َنيِسْمَح رْجَأ لثم مهیف لیاعلل

 .«مکنی نيم ا :لاق ؟مهنم نسخ :هل ليق :هريغ يندازو *لاق

 دلاخ انث :ییسینتلا فسوی نب هللا دبع انث :سيردإ نب دمحم ییثدح - 6

 هيلع صنو «قايسلا هيضنقي هيضتقي امك ؛هتبثآ ام هباوص أطخ وهو «مایآ» :لوص الا عيمج يف )١(

 .امهالك نيعضوملا يف اونم بصنلاب «امايأ» :هلعل :ةيشاحلا يف

 .ىفخي ال امك ؛حتفلاب يناثلا عضوملا امأو .كلذک وهف «لوالا عضوملا امأ :تلق

 - 46۱1 /۲۵۹ -۲۵۸/۷) «طسوالا مجعلا» يف يناربطلا هجرخأ - هريغل نسح 4

 :(۱۷/۲۳ /۱) «نييماشلا دنسماو «(۲۸۹/۱۱۱/۱۷) «ريبكلا مجعملا»و «(«نيرحبلا عمجملا

 .هب فسوي نب هللادبع نع يطايمدلا لهس نب ركب انثدح

 نع «لهس نب ركب هخيش نع يناربطلا هاور» :(۲۸۲ /۷) «دئاوزلا عمجم» يف يمثيه لا لاق

 .!!مالک امهيفو ؛فسوی نب هللادبع

 :نيهجو نم رظن هيف :تلق

 .فنصلا دنع «يزارلا متاح وبأ ظفاحلا مامإلا هعبات هیلع عبوت لهس نب ركب نأ :لوألا

 ملكتي لو «يراخبلا خویش نم نقتم ةقث -يسينتلا وهو- فسوي نب هللادبع نأ :يناثلا

 .رخآ وارب هيلع هبتشا -هّلا همحر - يمثيهلا لعلف «دحأ هيف

 ناف ؛عاطقنالا وهو ؛هب لعي نأ ريدج وه اب ثيدحلا لالعإ -هتداعك- يمثيهلا تافو

 .-هنع هللا يضر- ناوزغ نب ةبتع كردي مل ةلبع يبأ نب ميهاربإ

 ةبتع نع «ةلبع يبأ نب ميهاربإ» :-ثيدحلا اذهل ًابوبم- «نييماشلا دنسم» يف يناربطلا لاق
 .«هنم عمسي ملو ؛يملسلا ناوزغ نبا

 .«ناوزغ نب ةبتع نع لسرأ» )١577/١(: «بیذهتلا بيذهت» يف رجح نبا ظفاحلا لاقو

 هدانساو» :(4۹6 /۸۹۲ /۲ /۱) «(ةحيحصلا» : -هللا همه رح ينابلألا مامإلا انخيش لاق

 يف امك ؛لسرم ناوزغ نب ةبتع نع ةلبع يبأ نب ميهاربإ نأ الول ؛تاقث مهلك هلاجر ,حیحص
 = .((«بيذهتلا»
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 :اهنم ؛ةريثكلا هدهاوشب حيحص ثيدحلا نكل =

 .اذه لبق مدقت دقو هنع هللا يضر- ينشخلا ةبلعث يبأ ثيدح -۱

 :هوحنب -هنع هللا يضر- كلام نب سنأ ثيدح -۲

 - ۳۲/۸۳۱ /۲) «ریبکلا للعلا»و «(2007770/077/5) «هننس» يف يذمرتلا هجرخأ

 /هال5 -۵ /۱) «خویشلا مجعما يف رکاسع نبا هقیرط نمو- (یضاقلا بلاط يبآ بیترت

 ركب وبأو ۱۷۱۱ /۵) «لماکلا» يف يدع نباو -(۳۲۷ص) "هتخیشم» يف یغارلاو ۰

 مجعما ي رکاسع نبا هقیرط نمو- «هثیدح نم نماثلا ءزجلا» يف يجايلا - ساقلا نب فسوي-

 بیذهت» يف يزملا هقیرط نمو- «جاحخا دئاوف» يف نادمح نب ورمع وبأو -(0۷1 /۱) «خویشلا
 مالکلا مذ» يف يورهملاو ۳۰/۱۹۰/۱(۰) «ةنابالا يف ةطب نباو -(۳۸۵-۳۸۲ /۲۱) «لامکلا

 مئانغلا وبآو (۲۸/۸۷) «اهباوجو ایتف» يف راطعلا نسحلاو .(۱۵۵/۵-۱۶۱۷۱/۱۵۱) «هلهآو

 «ةیراشعلا نيعبرألا» يف يفارعلا ظفاحلا هقيرط نمو- ؟هتخیشم» يف يسرنلا يلع نب دمحم

 يف يزارلا -باطحلا ميهاربإ نب دمحأ نب دمحم- هللادبع وبأو «-(27/5779870/705)
 يف ةعامج نب ميهاربإ نب دمحم نيدلا ردب هقيرط نمو- «يفلسلا رهاط يبأ جيرخت - تایسادسلا)

 اخويشلا مجعم نم بختتملا» يف يناعمسلاو «(يلازربلا جيرخت - ١47-١47 /۱) «هتخیشم)

 نع «يرازفلا ىسوم نب ليعامسإ نع قرط نم -(۳۲۸ص) (هتخيشم» يف يغارملاو ۱۲4 /۱)

 .هب سنأ نع «*'ركاش نب رمع
 یور دق يرصب خيش رکاش نب رمعو .هجولا اذه نم بيرغ ثیدح اذه» :یذمرتلا لاق

 .«ملعلا لهآ نم دحاو ريغ هنع

 نب رمع نع -يراخبلا ليعامسإ نبا :یعی- ادمحم تلاس» :«ريبكلا للعلا» يف لاقو

 .(دحاو ريغو بتاكلا نامثع هنع ىور «ثيدحلا براقم وه :لاقف ؟ركاش

 نبا هركذو تعامج هنع ىور ركاش نب رمعو ... بيرغ ثيدح اذه» :ىقارعلا ظفاحلا لاق

 .ريكانملا سنأ نع يوري «فیعض :متاح وبأ لاقو «تاقثلا» يف نابح

 .ةميزخ نبا هنع یورو «يئاسنلا الخ ؛«ننسلا» باحصأ هنع ىور :ىسوم نب ليعامسإو

 لاقو .قودص :متاح وبآ لاقو ساب هب سيل :لاقف ؛يئاسنلا هقثوو .نورخآو «يلصوملا ىلعي وبأو

 .ه.ا «هنع اوورو سانلا هلمتحا دقف ؛ةياورلا يف امأو «عيشتلا يف ولغلا هيلع اورکنآ امنإ :يدع نبا

 = :هب درفت تهنع هللا يضر- كلام نب سنآ ثیدح نم بيرغ ثیدح» :يلازربلا لاقو

 و و و و و و هاوس هاش و و و هاج ا HEN FE و و ساو جا ¥

 40٩(. /۷) «بیذهتلا بیذهت» :رظنا .هاوس يئالث ثيدح «يذمرتلا عماج» يف سیل 4م

 .فيحصت وهو ««ماس نب رمع» :«ةنابولا» يف (ب)



 يزورملل - « ةئسلا د بانک ۱1۰

 نمرلادبع لاقو «ملعلا لهأ نم دحاو ريغ هنع ىور :يذمرتلا لاق «هنع يرصبلا ركاش نب رمع =

 يناجرجلا يدع نب هللادبع دمحأ وبأ لاقو «ريكانملا سنأ نع يوري «فیعض :يزارلا متاح يبآ نبا

 .ثيدحلا اذه اهنم ركذ ؛«ةظوفحم ريغ اثيدح نيرشع نم بيرق ةخسنب سنأ نع ثدحي» :ظفاحلا

 نباب فرعيو «یفوکلا يرازفلا ىسوم نب ليعامسإ ريغ ركاش نب رمع نع هاور ملعن الو
 عقوف «يذمرتلا ىسيع وبأ مامإلا هنع هاور دقو .قاحسإ وبأو «دمحم وبأ :ناتينك هلو ءيّدّسلا ةنبا

 .«ثيدحلا اذه ىوس دانسإلا يثالث ثيدح «يذمرتلا عماج» يف سيلو «ةيلاع ةقفاوم انل

 ."نسح زيزع ثيدح وهو» :یئالعلا لاقو

 ىلع ًابيقعت- ٠٤١/ ٩۵۷( /۲) «ةحیحصلا» يف -هللا هحر- ينابلألا مامإلا انخيش لاقو
 .(؟«بیرقتلا) يف امك ؛-رکاش نب رمع :ىنعي- فيعض وهو :تلق» :-يذمرتلا مالك

 نيرشع وحن سنآ نع هل ءواو يرصبا :«نازيملا» يف یهذلا لاقو «لاق امك وهو :تلق

 ۱ .(ريكانم اثيدح

 /۵) راخزلا رحبلا» يف رازبلا هجرخآ :-هنع هللا يضر- دوعسم نب هللادبع ثیدح -۳

 يف ينطقرادلاو ۶ ۱۸۲-۸۱۸۳ /۹) (ريبكلا مجعلا» يف يناربطلاو ۲ / ۱۷۹-۸

 هللادبع نع ۳" يلجبلا رماع نب لهس نع «ميكح نب نامثع نب دمحأ نع (1/۲۰۸ق) «دارف ال

 .هب دوعسم نبا نع «بهو نب دیز نع «شمعألا نع یمن نبا
 .«دیز نع شمعالا نع «ريمن نب هللادبع نع «يلجبلا رماع نب لهس :هب درفت) :یتطقرادلا لاق

 .«هجولا اذه نم الإ هللادبع نع ىوري هملعن ال» :رازبلا لاقو

 لهس ريغ حيحصلا لاجر رازبلا لاجرو» ۲ /۷) «دئاوزلا ممج) يف يمئيفا لاقو

 .«نابح نبا هقثو .يلجبلا رماع نبا

 فيعض» :يزارلا متاح وبأ لاقو «(ثيدحلا ركنم» :يراخبلا لاق ؛ةرمب فيعض وهو :تلق

 وجرأ» :يدع نبا لاقو «ثیدحما لعتفي ناكو ةفوكلاب هتكردأ «ليطاوب ثيداحأ ىور «ثيدحلا

 !نابح نبا -هتداعك- هقثوو .(«كرتلا قحتسي ال هنأ

 نبا تاقثالو (۱۲۷۹/۳-۱۲۸۰) «لماکلا»و ۲۰۲ /4) «لیدعتلاو حرجا :رظنا

 = .(۱۱۹/۳-۱۲۰) «نازيملا ناسل»و «(۲۹۰ /۸) «نابح

 يف ظفاحلا نع «لامكلا بيذهت» ىلع هقيلعت يف داوع راشب هلقن ام :بئاجعلا بئارغلا نمو ()

 .ححصيلف ؛هل دوجو ال امم اذهو !«قودص» :-اذه- رمع نع لاق هنأ «بيرقتلا»

 رماع نب ليهس» :(۳۳۷۰) «راتسألا فشک» يفو «يلجبلا ناملع نب لهس» :؛ريبكلا» يف (ب)

 .باوصلا وه تشلاو ؛««يلجبلا



 ۱۰۱ يزورملل - « هنسلا » باتك

 و لا لر :-ةاحصلا ۰ منا تم نم ين 5

 رگ زر :لاق 3 أ اهل ی 1 نا 508

 لوس باس نس رها تو مر ؛مهیلع ىنثأو وللا نع

 َنيِذْلاَو هللا لوس محمل :لاقف «ليجنإلاو ةاروتلا يف لثملا مهب , برضو للي

 .[۲۹ :حتفلا] ةيآلا 4 ...مهنیب ءاَمحر رافكلا ىلع ٌءاديْسَأ ُهَعَم

 4...ةرجتتلا تخت كمي ذإ نما نَع هللا َيِضَر ْدَقَلا :لاقو

 .[۱۸ :حتفلا] ةيآلا

 ام ايب لوسرلا نع نودي ها ؟)هلوسر دعب هقلخ ىلع ها َةَجُح مهف

 | ضعف )«َبیاعلا مکنم ُدِهاشلا ليلا :لاقف مهرمآ كلذب هنأل ؛مهيلإ ىدأ

 رماع نباو» :(۸۹۳/۲/۱) «ةحيحصلا» يف -هللا همحر- ينابلألا مامإلا انخیش لاق =
 .(فيعض -اذه-

 ريغ- رظناو هدهاوش عومجعمب هريغل نسح -هلاوحأ لقأ ىلع- ثيدحلاف ؛ةلمجلابو

 .(۱۷-۲۳ ص) ارمجلا ىلع نوضباقلا» :يباتك -رومأم

 .أطخ وهو ؛«لاق» :(م» يف )١(

 .«هللا لوسر» :۸م» يف ()

 ملسمو هل ظفللاو- (۱۰۵/۱۹۹/۱) «هحیحص» يف يراخبلا هجرخأ - حيحص (۳)

 يفقثلا -ثراحلا نب عيفن- ةركب يبأ ثيدح نم (۱۳۰۵۲-۱۱۷۹/۱۳۰۲) (هحيحصاا يف

 .هب -هنع هللا يضر-

 ۱۲۷) «دابعلا لاعفأ قلخ»و «(هفارطأ- ۱۷ /۱۵۷/۱-۱۵۸) «يراخبلا حيحصاا :رظناو

 .(۳۹۷ /۱۲۸و ۳۹۱/۱۲۸۰

 «دابعلا لاعفآ قلخ»و ۱۰6/۱۹۸۱۹۷ /۱) (هحيحص)» يف يراخبلا هجرخآو

 -يودعلا حیرش يبآ ثيدح نم (۹۸۷-۱۳۹6/۹۸۸ /۲) «هحیحص» يف ملسمو ۵ /۱۲۷)



 يزورملل - « ةنسلا د باتك ۱۹

 او لوسرلا ةنسو نآرقلا مکح نيعبتُم مهّیبن جاهنم ىلع

 ةنسو هس عابتاب رمأو "«ينرق سالا ريخ ا :لاقف فا ينلا مهحلمو

 .مهدعب تثدحأ ىلا تاثدحلا هتمأ رذحو «هدعب نييدهملا نيدشارلا ءافلخلا

 .هب -هنع هللا يضر- يعازخلا-

 5١6 /469) «دابعلا لاعفأ قلخ»و ۰۱۷۳۹/۰۷۳ /۳) «هحیحص) يف يراخبلا هجرخأو

 دايم ىبلا لوق هيف ءزج» يف ینیدلا- ميكح نب دمحم نب دمحأ- ورمع وبأو .(۱۲-۳۹6/۱۲۷"و

 -امهنع هللا يضر- سابع نب هللادبع ثيدح نم (۲6/۳۸) «اهاداف یتلاقم عمس أرما هللا رضن
 .(مکنم) :ةظفل يراخبلا دنع سيلو «هب

 ورمع نب ثراحلاو «يرماعلا دلاخ نب ءادعلاو .تماصلا نب ةدابع نع بابلا يفو

 -نم لجر نعو «عادولا ةجح ماع هی ینلا ةبطخ دهش نمعو ؛ةديَح نب ةيواعمو «يمهسلا

 .-نيعمجأ مهنع هللا يضر- مهريغو «ناهبن تنب یّرسلاو مسی | و ينلا باحصأ-

 ريثك نبال «لوصفلا» باتك ىلع ىقيلعتو .(۱۲۹-۱۳۱سص) (دابعلا لاعفأ قلخ» :رظنا

 ۱ .(۲۵ ۲۰۷-۸ ص)

 )١( (هحیحصا يف ملسمو .(۲۱۵۲/۲۵۹/۵) «هحیحصا يف يراخبلا هجرخآ )4/

  ۷ ۳ ۳.هب -هنع هللا يضر- دوعسم نب هّلادبع ثیدح نم (۲۱۲و

 )٤/ !هحیحص) يف ملسمو ۲۱۵۱ /۲۵۸/۵-۲۵۹) «هحیحص» يف يراخبلا هجرخأو

 مکریخ» :هظفلو هب -هنع هللا يضر- نيصح نب نارمع ثيدح نم ۶ ۰ 4

 .... مهنولي نيذلا مث ينرق

 .«...مهیف تشعب نيذلا نرقلا ةمألا هذه ربخ» )٤/ ١476/ 0"7017/ 71١5(: ملسمل ةياور ينو

 ةحيحص ةياور يهو ‹(ينرق سانلا ريخ :-هسفن- نارمع ثيدح نم ةثلاث ةياور يفو

 .(١١-١٠١ص) «فلسلا جهنم تايورم حرشب فرشلا يوذ رثاصب» يباتك يف هتلصف امك ؛ةیاغ

 .-هللا هحر- ينابلالا مامإلا انخيشل (149) «ةحيحصلا» :رظناو

 - ةريره يبأ ثيدح نم (۱۹۱۳-۲۵۳/۱۹۱ /6) هحیحص) يف ملسم هجرخأو

 .ثيدحلا ...٠ هيف تثعب يذلا نرقلا ىتمأ ريخ» :هظفلو «-هنع هللا يضر

 :تلاق ؛-اهنع هللا يضر -ةشئاع- نينمؤملا ما ثیدح نم (۲۵۳۱/۱۹۱۵/4) جرخأو

 .ثيدحلا «... هيف انأ يذلا نرقلا» :لاق ؟ربخ سانلا يأ :ِةِْلَذ ينلا لجر لاس

 .(۱۲ /۱) «ةباصإلا» يف رجح نبا ظفاحلا هيلع هبن امك ؛رتاوتم ثيدح وهو



 ۱۹۳ يزورملل - « ةنسلا » باتک

 10 در اهنآ ريخأو

 للا هب نذآي ملام هللا نيد يف ةيضاملا ممألا نم ثدحأ نم هللا ؛ مذو

 قحا الإ هللا ىلع اولوقي نأ مهاهن دق هنآ ربخاو «مهلتم نوکن نأ انرذحف

 هب ْنَذَأَي مل اَم نیلا نم مُهَل اوُع عرش :لاقف «هنع مهاهن ام لثم نع اناهنو

 هبر نذإب ننسلا سو «عئارشلا ةَ هللا لوسر عرشف ۱ :یروشلا] هللا

 مکبحاص لص امل :لاقف «كلذب "هل هللا دهشو «هسفن ءاقلت مال «هیحوو

 ۲-4 :مجنلا] 4 ىَحوي ( يجو 20 .یوضا نَع قطني اَمَو .ىَوع اَمَو
 الا للا یلع اولوقت ىف اوُلْعَت ال باتکلا َّنلْهَأ ايل :لاقو

 لا ىلع رغب نأ باكل قا هلع وب لو :لاقو ء[١۱۷ :ءاسنلا]

 ۲۱۲۹ :فارعألا] #هيف ام اوُسَرَدَو قحلا لإ

 امك هانسردو «هوثرو امك باتكلا انثرو انأل ؛مهلثم نوکن نأ انرذحف

 .هوسرد

 امك انضعب عدتبيو «مهراثآ عبتنو «مهتتسب نتسنس انا يلا انربخأ من
 ."””(هكلبق ناک ْنَم نس نيكرتلا :ع لاقف ءاوعدتبا

 ةّمْئَأَو + ردقلاب بیرلکتلاو موجنلا :يتمأ ىَلَع فاخأ ام ُفّوخَأ» :لاقو

 .*...يتنسب مکیلعف» :ثيدح يف امك (۱)

 .(۵۷) ادنسم فنصلا هاور حیحص ثيدح وهو

 باتکلا ىلإ عوجرلا وهو «يفلسلا جهنملا عابتا بوجو يف حيرص فنصلا مالك :هيبنت
 .ةباحصلا مهفب ةنسلاو

 حرشب فرشلا يوذ رئاصب»و ««ىفلسلا جهنملا ترتخا اذامل» :یتک -رومأم ريغ رظناو

 .«فلسلا جهنم تایورم

 .م) نم تطقس (۲)

 .(۲0) مقرب ًادنسم يتأيسو - حيحص (۳)



 يزورملل - « كنا » بانحج 1٤

 ر 1 ل 2

 .باوصلا وه تبثملاو ««نيلضم» :لوصألا عيمج يف )١(

 انث ۸۱۱۳ /۲۸۹/۸-۲۹۰) «ریبکلا مجعلا» يف يناربطلا هجرخأ - هريغل نسح (۲)

 نع «ميلس يبأ نب ثيل نع «ديز نب نوميم انث :شيرحلا نب ديز انث :يزاوهالا دمحأ نب نادبع

 .هب ةمامأ يبأ نع «طباس نب نهرلادبع
 :للع هيف ؛فيعض دنس اذهو :تلق

 نب ىيحيل ليق» :(۳4۸/۲) «هخیرات» يف يرودلا دمحم نب سابع لاق ؛عاطقنالا :ىلوألا

 ... ال :لاق ؟ةمامأ يبأ نم طباس نب نهرلادبع عمس :نيعم

 عمسي ملو هنع لسري طباس نب نمحر لادبع نأ [نيعم نب] ىيحي بهذم ناكو :يرودلا لاق

 . (هنم

 طلتخا .قودصا :«بيرقتلا» ييو «كلذب روهشم فیعض ؛میلس يبأ نب ثيل :ةيناثلا

 .«كرتف ؛هثيدح زيمتي ملف ءاريخأ

 هيفو «يناربطلا هاور» :(۲۰۳/۷) يف لاقف !!«دئاوزلا عمجم» يف يمثيم ا هلعأ هدحو هبو

 .«!!اوقثو هلاجر ةيقبو ءنّيل وهو ؛ميلس يبأ نب ثيل

 يف امك- هنع يزارلا متاح وبأ لاق ؛يرصبلا -ءاقسلا ميهاربإ وبأ- ديز نب نوميم :ةثلاثلا

 .«ثيدحلا نّيل» :-(۲۳۹/۸-۲۰) هنبال «لیدعتلاو حرجلا»

 نبا هركذو ««لاحلا لوهجم» :يسافلا ناطقلا نبا لاق ؛يزاوهألا شيرحلا نب ديز :ةعبارلا

 .«اطخآ امير» :لاقو «.«تاقثلا» يف نابح

 نع میلس يبأ نب ثيل نع هاورف ؛يرزجلا نيعأ نب ىسوم :دير نب نوميم فلاخو

 .اعوفرم هب فرصم نب ةحلط
 .(۲۸۲ 5١9-570/ /۳) «نتفلا يف ةدراولا ننسلا» يف ينادلا ورمع وبأ هجرخأ

 نم «دباع ةقث -اذه- نيعأ نب ىسوم ناف ؛هلبق يذلا نم حصأ هلاسرإب اذهو :تلق

 .هتياور فورعلا نأ بير الف .«بیرقتلا» يف امك ؛نيخيشلا لاجر

 هلاسرإ عم وهو «فرصم نب ةحلط لسرم هيف فورعلا نإ :دانسإلا اذه يف لوقلا ةلمجو
 .ميلس يبأ نب ثيل يف مدقتملا مالكلل ؛-اضيأ- فيعض

 «ةنابإلا» ذفلا ريبكلا هباتك يف ثيدحلا جرخآ ةطب نبا تدجو :مدقت ام ةباتك دعبو

\orT/۱1۳/۲)يصيصملا دمحم نب جاجح انث :فلخ نب نهرلادبع قيرط نم (ردقلا -  

 -هرخآ ءارو ءةلمهمب- زيريحم نب هللادبع نع «هيبأ نع «فرصم نب ةحلط نب دمح انث :روعألا



 ۱1 يزورملل - « ةنسلا » باتک

 .اعوفرم هب يكمل -ةلمهم اهدعب میلا حتفو «ميجلا مضب- يحّمجلا -رغصم ؛يازد

 نم حصأ -بير نود- هتياورف .«بیرقتلا يف امك ؛ماهوأ هل قودص -اذه- دمحمو

 .دانسإلا نسح لسرم اذهف «ميلس يبآ نب ثيل ةياور

 هتياورب يراخبلا مامإلا جاجتحاب عوفدمف ؛ةرغصل هيبأ نم عمسي مل ًادمحم نإ :ليق ام امآ
 هيبأ نع ىور :يناسارخلا -كردم نب رفظملا- لماك وبأ لاق دقو اميس ال .«هحیحص) يف هيبأ نع

 .ملعأ هللاو ءةحلاص ثيداحأ

 :اهنم ؛هتيوقتل حلصت دهاوش ثيدحلل نكل

 ةمجرت- ۲۹۵/۱۱) «قشمد خيرات» يف ركاسع نبا هقيرط نمو- ىلماحملا هجرخآ ام ١-

 دمحأ وبأو ۰۱۸۲ /146 /۲) «هلضفو ملعلا نايب عماج» يف ربلادبع نباو «-(لبج نب ذاعم

 ميعن وبأ هنعو- (۱۷۳/۶-۱۷) «ةباصإلا» يف امك ؛«ینکلاو يماسألا باتك» يف مكاحلا

 اش :غابدلا ديز يبأ نب "نیس ا نع- ۷٠٠٠١( /70177 /5) «ةباحصلا ةفرعم» يف يناهبصألا

 نب ديعس- دعس وبأ انث :-ةلمهملا لادلا فيفختو «ةلمهملا داصلا مضب- يئادصلا ديزي نب يلع

 .اعوفرم هب يفقثلا نّجْحِم يبأ نع «لاقبلا -نابُررملا
 .«نجح ابأ كردي لو «فيعض ؛دعس وبآ» )٤/ ۱۷٤(: «ةباصالا» يف رجح نبا ظفاحلا لاق

 .«بيرقتلا» يف امك ؛نيل هيف :يئادصلا يلعو «لاق امك وهو :تلق

 ؛فيعض دنس اذهو» :(۱۱۹/۳) «ةحيحصلا» يف -هللا همحر- ينابلألا مامإلا انخيش لاقو

 .هنعنع دقو «سلدم فيعض وهو نابزرلا نب ديعس همسا :لاقبلا دعس وبأ

 .6بيرقتلا» يف امك ؛نيل هيف :يئادصلا ديزي نب يلعو

 ۱ .«هقثوو ؛(۱۱۰-۱۱۱ /۸) بيطخلا همجرتف ؛-اذه- غابدلا امأو

 هقيرط نمو- (۱۲/۷-۱۳/۱۲۳) ؛هدنسم» يف یلصولا ىلعي وبآ هجرخآ امو -۲

 نب دمحأ انث :(۱۳۵۰ /4) «لماکلا» يف يدع نباو 0۱ ۰/۲۵) «قشمد خیرات» يف رکاسع نبا

 نب ديزي نع «شارخ نب باهش انث :یسوم نب مکحا انث :الاق ؛یفوصلا رابجلادبع نب *<”نسحلا
 .هب كلام نب سنأ نع «يشاقرلا نابآ

 .(هركذأف امالك هيف نیمدقتملل فرعأ الو هیلع رکنی ام هتایاور ضعب يف ؛باهش» :يدع نبا لاق

 >دق ..ركئتسي ام هل روهشم قودص» :(۲۸۱/۲) «لادتعالا نازيم» يف يبهذلا لاق :تلق

 .أطخ وهو !نسحلا ىلإ «ملعلا نايب عماج» عوبطم يف تفرحت ()

 .أطخ وهو !!«نيسحلا» ىلإ «عوبطملا» يف تفرحت (ب)



 يزورملل - « ةنسلا » باتك ۱13

 .(یطخم قودص» :«بیرقتلا» يو «هوقنو-

 .(۲۰۳ /۷) «دئاوزلا عمجما يف يمثيما هلعأ هبو .«بیرقتلا» يف امك ؛فیعض -هخیش- دیزیو

 نم (۲۰۳/۷) «دئاوزلا عمجم» يف امك ؛«ریبکلا مجعلا» يف يناربطلا هجرخآ امو -۳

 لادجو «ملاع ةلز :ائالث ىتمأ ىلع فاخأ» :ظفلب هب ًاعوفرم -هنع هللا يضر- ءادردلا يبأ ثیدح

 .«ردقلاب بیذکتلاو «نآرقلاب قفانم

 .«فيعض وهو ؛قدصلا ىيحن نب ةيواعم هیفو يناربطلا هاور» :يمثيهلا لاق

 دئاوز» يف هللادبع هنباو دمحأ مامالا هنعو- (دنسملا» يف ةبيش يبأ نبا هجرخأ امو ٤-

 ۰۷7۲۲/4۵۵ )١7/ «هدنسما ىف ىلصوملا ىلعي وبأو .(۲۲/۳-۲۰۸۳۲/۲۳) (دنسملا

 /۲۰۸/۲) (ريبكلا مجعملا» ۲ یناربطلاو ۰۳۲/۱۲ /۱) «ةنسلا» 2 مصاع يبأ نباو

 /۱۳) «هدنسم» يف ىلعي وبأو 6۲۸۸ /۲۰۰/۱۰-۲۰۱) «راخزلا رحبلا» يف رازبلاو «-(1867

(VEV* 0۲) «طسوألا مجعملا»و ۱۸۵۳/۲۰۸/۲(۰) «ربکلا مجعملا» 2 يناربطلاو / 

 «ةفيلخ نب رطف انث :يدسألا مساقلا نب دمحم نع )٤۳/١( «ريغصلا مجعملا»و ۱۸۵۲ ۸

 .هب ةرمس نب رباج نع «يلاولا دلاخ يبأ نع
 نبا هقثو ؛يدسالا مساقلا نب دمحم هيفو» )7١7/1(: «دئاوزلا عمجم» يف يمثيهلا لاق

 .ه.ا (ةمئالا ةيقب هفعضو «دمحأ هبذکو «نيعم

 الف ؛ادج هاو وهفا :(۱۲۰ /۳) «ةحیحصلا» يف -هللا هجر- ينابلألا مامالا انخیش لاق

 .ه.ا «ةیافک هلبق امیفو «هثیدجب دهشتسپ

 .!«هوبذک» :«بیرقتلا» يفو «-هللا همحر- لاق امك وهو :تلق

 نبا- قاحسإ يل لاق )577/١14/8/1١(: «ريبكلا خيراتلا» يف يراخبلا هجرخأ امو -۵

 ىيحي نع «يئاوتسدلا هللادبع يبأ نب ماشه انث :لاق ؛ثراولادبع نب دمصلادبع عمس :-هيوهار

 :للك ينلا لاق ؛-واولا حتفو «ةيناتحتلا نوكسو «ةلمهملا حتفب- ةّويح نب ءاجر نع «ريثك يبأ نبا
 ۱ .«موجنلاب قیدصتلا يتمأ ىلع فاخأ»

 -۱۵۲۹/۱۱۰/۲) «ةنابإلا» يف ةطب نبا هقيرط نمو- «نتفلا» يف دامح نب ميعن هجرخأو

 .هب يئاوتسدلا ماشه نع «كرابملا نب هللادبع انث :-(ردقلا

 .دانسإلا حيحص لسرم وهو :تلق

 كلذ نم ىلعأ وه لب تمدقتلا هدهاوش عومجمب هريغل نسح ثيدحلا نإ :لوقلا ةلمجو

 .ملعأ هاو «يملع بسحو «يدقن يف -هللا ءاش نإ-

 (ةحيحصلا» يف هدهاوش عومجكمب -هللا هم ر- ينابلألا مامإلا انخيش هححص ثيدحلاو

(۱۲۰۱-۱۱۸/۳/ ۱۱۲۷). 



 ۱۷ يزورملل - « ةنسلا د باتک

 تشل اًعّييِش اوناکو | مهنید اوقف نیل نم لكي هّيبن -یلاعت- هللا اًربو
 ِِلكَع هيبن ةنسو هباتك يف هليبس عابتاب رمآو ۱۵۹ :ماعنألا] )يش يف منی

 ركذنسو ءاهضعب انركذ دق ل هللا لوسر نع ةرتاوتملا رابخألا تءاج كلذب

 .-هللا ءاش نإ- انرضحي ام ضعب

 «يرهزلا نع «نايفس ان :-ديعس نب هللا ديبع- ةمادق وبأ انثدح -06

 رم انینخ ىتأ نيح ی لوسر نأ :يئيللا دقاو يبأ نع «نانس يبأ نب نانس نع

 نبا هقيرط نمو ۸٤۸(- /7ا/0 /۲) «هدنسم» يف يديمحلا هجرخأ - حيحص هدانسإ ٥-

 وبأو (۳۲۹۲/۲۶/۳) «ریبکلا مجعلا» يف يناربطلاو ۰۱۷۲ /۱) «ةباحصلا مجعم» يف عناق

 (ةروثأملا ننسلا» يف يعفاشلاو -(ب-۲۰۲۱/۷۵۹/۲) «ةباحصلا ةفرعم» يف يناهبصألا ميعن

 )٠١8/١(( «راثآلاو ننسلا ةفرعم» يف يقهيبلا هقيرط نمو -”(يواحطلا ةياور- )۳۳۸/ 5٠٠
 /۱۵) «فنصلا» يف ةبيش يسبأ نباو 1۷-۰ ۳۸۲-7۳۸۳ ۲) «هلهآو مالکلا مذ» يف يورفاو

 )٤/ يذمرتلاو ۱۱۶۱-۰ /۳۰/۳) «هدنسم» يف ىلصوملا ىلعي وبأ هنعو- ۲ ۱

 يقهيبلا هقيرط نمو- يبارعألا نباو ١507(, /0) «هريسفت» يف متاح يبأ نباو ۵ 51١8٠١(

 حرشا يف يئاكلاللاو 4۰۳-4۰4 /۲) (طيسولا» يف يدحاولاو «-(5١؟6 /۵) «ةوبنلا لئالد» يف

 .هب ةنييع نب نايفس نع قرط نم (۲۰۵و )١/ ۲٠۰٤/۱۲١ «ةعامجلاو ةنسلا لهأ داقتعا لوصأ

 ينابلألا مامالا انخیش هلاق ؛هاجرخ لو «نيخيشلا طرش ىلع حيحص دنس اذهو :تلق

 .(۲۰۲ص) (ةملسملا ةأرملا بابلج» يف -هللا همحر-

 .(حیحص نسح ثيدح اذه» :یذمرتلا لاق

 رخآ ناکم يف هازعو .(۳۰۰/۲) «نافهللا ةثاغإ» يف ةيزوجلا ميق نبا مامإلا هاوقو

 لو ««حسيحصلا» يف وه سيلف ؛-هللا هحر- هنم مهو اذهو ءكهحيحص» يف يراخبلل 60)

 (۲۳ /7) «هريسفت» يف ريثك نبا هدروأو «يذمرتلل الإ )٠١51١( «رتاخذلا» يف يسلبانلا هزعي

 دعبأ امل ؛الاو «-ةتسلا دحأ- يذمرتلا يف هنوك نع لهذ هنأكو !طقف دمحأو «ريرج نبا قيرط نم

 .-ّللا همحر - انخيش هلاق ؛ةعجنلا

 «نآمظلا دراوم حيحصاا ف -ا ضیا -هللا همحر- ينابلألا مام را انخش هححصو

 .(4ةاورلا ةياده»-۱۰۰ /۵) «حیباصلا ةاکشماو ۱۵۰/۲۱۵ /۲)

 .هدعب ام رظناو

HN © #8و و ع م سهو و از و و و كك #8  

(i)(!ةريره يبأ» ىلإ يرهزلا مامإلا مسا !هعوبطم) 5 فرح . 



 يزورملل - « ةنسلا » باتك ۱۸

 طاونآ تاذ :اش لاقي <« .مهتحلسأو مهتعتمأ اهيلع نوكرسثملا نی ةرجشب

 ةهللا» :لاق !؟طاونأ تاذ مهل امك طاونآ تاذ انل لعجا ا هّللا لوسر اي :اولاقف

 ةا مهل اَمَك الإ انآ لَمْجاَ سول سو مو ناق امك اذه از
 .«مکبق نم نيل ننس نیکرتل ؛[۱۳۸ :فارعالا]

 نع ءرمعم انث :قازرلا دبع انث :ميهاربإ نب قاحسإ انثدح 5

 انجرخ :لاق ؛يشيللا دقاو يبأ نع يليدلا نانس يبأ نب نانس نع «يرهزل

 ال لعجا !هّللا لوسر اي :تلقف «قردسب انررمف «نینح لبق ا هللا لوسر عم

 نوطوني ةردس رافكلل ناكو- طاونأ تاذ رافكلل امك طاونأ تاذ هذه

 :اوُلاَق امك اًهوُمتلق» :ل هللا لوسر لاقف تافوح نوفكعيف اهب مهخالس
 ١78[( :فارعألا] 4«َنوُلَهْجَت مو مكنإ لاق هل ملاک ار عج
 همکف نیا نس "ربك هکر مکن

 نبدمحم نب هّللادبعانث :ىيحي نب دمحم انثدح -۷

 .حيحص هدانسا -5

 )599/١-::5١6/68(. «ريسسفتلا» يف ىئاسنلاو .(۲۱۹۰۰/۲۳۱/۳۱) دهآ هجرخأ

 (۲۷۹۰ /147 /۳) «ريبكلا مجعلا» يف يناربطلاو ۰ )٠١/ ٠ «نايبلا عماج» يف يربطلاو

 «ةنابالا» يف ةطب نباو -(ب-۲۰۲۱/۷۵۹/۲) «ةباحصلا ةفرعم» يف يناهبصألا ميعن : وبأ هنعو-

 اذهو- قازرلادبع نع قرط نم (۲۷/۳) «ليزنتلا ملاعم» يف يوغبلاو ۷۱۰/۰۱۹ ۰

 .هب -(۲۳۵/۱/۱) (هريسفتاو ۲۰۷۲۳/۳۱۹ /۱۱) «هفنصم» يف

 .نخیشلا طرش ىلع حیحص دانسا اذهو :تلق

 نع «يناعنصلا یلعالادبع نب دمحم انث :(4۱۰/۱۰) «نایبلا عماج» يف يربطلا هجرخأو

 .هب رمعم نع «رو نب دمح

 .هدعب ام رظناو

 .طوطخلا نم تبثلاو ءأطخ وهو .«نوبکرت» :عوبطلا يف )١(
 .حیحص هدانسإ -۷

 -يف يناربطلاو «يزارلا نامیلس نب قاحسإ انث :(۲۱۹۰۲/۲۳۲/۳۲) دمحأ هجرخآ



 ۱۹۹ يزورملل - « ةنسلإ » باتک

 رکذنسو هاهضعب انرکذ دق « ي هللا لوسر نع ةرتاوتلا رابخألا تءاج كلذب

 .-هللا ءاش نإ- انرضحي ام ضعب

 «یرهزلا نع «نايفس انث :- دیعس نب هللا دیبع- ةمادق وبأ انئدح -۵

 رم انینخ ىتأ نيح ل لوسر نأ: یثیللا دقاو یبآ نع « نانس یبآ نب نانس نع

 طاونآ تاذ :اش لاقي مهتحلسأو مهتعتمآ اهیلع نوکرشلا ٌقَلَعُي ةرجشب

 هللا» !؟طاونأ تاذ مهل اك طاونأ تاذ مش اک طاونأ تاذ انل لعجا !هللا لوسراي :اولاقف

 يف عناق نبا هقيرط نمو -(۸4۸/۳۷۵/۲) «هدنسم» يف يديمحلا هجرخأ - حيحص هدانسإ 17

 ةف رعم» يف يناهبصألا ميعن وبأو ((۳۲۹۲/۲۹/۳) «ريبكلا مجعملا» يف يناربطلاو ء(۱۷۲/⁄١) «ةباحصلا مجعم»

 نمو -"(يواحطلا ةياور- 4٠٠ /۳۳۸) «ةروثأملا ننسلا» يف يعفاشلاو «- (ب-1769/5/١71١٠) «ةباحصلا

 - )۳۸۲/۲-۳۸۳/⁄٤1۷( «هلهأو مالكلا مذ» يف يورهلاو ۱۰۸/۱(۰) «راثآلاو نئسلا ةفرعم» يف يقهيبلا هقيرط

 -(۱۱6۱/۳۰/۳) «هدنسم» يف ىلصوملا ىلعي وبأ هنعو- (۱۹۲۲۲ /۱۰۱ /۱۵) «فنصملا» يف ةبيش يبأ نباو

 يف يقهبيلا هقيرط نمو- يبارعألا نباو )١6017/5(« «هريسفت» يف متاح يب نباو ,( / 4076 )٤/ يذمرتلاو

 لهآ داقتعا لوصأ حرش» يف يئاكلاللاو «.(5 ٠ - ۰۳/۲) «طيسولا» يف يدحاولاو - (۱۲/۵) «ةوبنلا لئالد»

 .هب ةنيبع نب نايفس نع قرط نم (۲۰۵و ۲۰/۱۲ /۱) «ةعامجلاو ةنسلا

 يف -هللا هحر- ينابلألا مامإلا انخيش هلاق ؛هاجرخب لو ءنيخيشلا طرش ىلع حيحص دنس اذهو :تلق

 .(۲۰۲ ص) «ةملسملا ةأرملا بابلج»

 .«حيحص نسح ثيدح اذه» :يذمرتلا لاق

 يراخبلل )7١5/1١( رخآ ناكم يف هازعو (۳۰۰/۲) «نافهللا ةثاغإ» يف ةيزوجلا مّيق نبا مامإلا هاوقو

 (۱۰۲۱) «رئاخذلا» يف یسلبانلا هزعي لو «حیحصل» يف وه سيلف ؛- هللا هحر- هنم مهو اذهو ««هحيحص» يف

 يف هنوک نع لهذ هنأکو !طقف دمحأو نیرج نبا قیرط نم (۲4۳/۲) «هريسفت» يف ريثك نبا هدروأو «يذمرتلل الإ

 .- هللا همحر - انخییش هلاق ؛ةعجنلا دعبآ ال ؛الإو «-ةتسلا دحأ- يذمرتلا

 ۱۵۰/۲۱۵/۲(۰) «نآمظلا دراوم حيحص» يف -ًاضيأ - هللا هر - ينابلالا مامالا انخیش هححصو

 .(«ةاورلا ةياده»- ۱۰۰/ ۵) «حیباصلا ةاكشم»و

 .هدعب ام رظناو

 ۰ ۰:1: 1اّفق»غت۰ف)»حث۰+»غ-»صغث»>»حغ»۰»؟۰؟ا ۷ ۲ ۲ ۱ و «# جب اچ ساض ۲ ف " © نش # 8

 .«!ةریره يبأ» ىلإ يرهزلا مامالا مسا «هعوبطم» يف فرحت (أ)



 يزورملل - « ةنسلا ١ بانك ۱۷۰

 يبآ نبا ينربخأ :باهش نبا نع ٌلّيَقُع نتثدح :ثيللا ىنثدح :حلاص ''"(وبأ)
 و هللا لوسر عم ةكم نم اوجرخ مهن :يثيللا ٍدقاو يبأ نع یلیّدلا نانس

 لاقي ٠ مهتحلسا اهب نوقّلعُيو ءاهدنع نوفكعي ةردس رافكلل ناكو «نينُح ىلإ

 هل لوسر اي :انلق :لاق ةمیظع ءارضحخ ةردسب انررمف :لاق ءطاونأ تاذ :اه

 لا ملقا و هللا لوسر لاقف اونا تاذ مه امك طاونأ تاذ انل لعجا

 موق مكنإ لاق هل مه اك الإ انآ لَعْجاَ :ىَسوُم موق لاَ امك وراپ يفت
 .”«هكلبف ناك رم نس نریکرتل سلا اهن ۸ :فارعألا] «َنوُلَهْجَت

 ؛يراخبلاو «نيعم نب ىيحيك ؛قذحلا لهأ نع هتياور نم ىج ام نأ :كلذ یضتقمف «طيلخت=
 .(هيف فقوتيف ؛هنع خويشلا ةياور نم ئىجي امو ؛هثیدح حيحص نم وهف ؛متاح يبأو تعرز يبأو

 ثيللا نع -تب ةقث وهو- روعألا يصيصملا دمحم نب حاجح :هعبات «عبوت كلذ عمو

 .(؟1776١5-577//4891 /75) دمحأ هجرخأ :هب دعس نبا

 :يرهزلا نع مهتياور يف ةعامجلا عباتو

 نمو- (۱4۳ /۱۸۲ /۲) «هدنسما يف يسلايطلا هجرخأ :يرهزلا دعس نب ميهاربإ -۱

 يف مصاع يبأ نباو -(ب-۲۰۲۱/۷۵۹/۲) «ةباحصلا ةفرعم» يف يناهبصألا ميعن وبأ هقيرط

 )79477/١- «ةجحملا نایب يف ةجحلا» يف يناهبصألا ةنسلا ماوق هقيرط نمو- )١/ ۳۷/ ۷١( «ةئسلا)

 .(۳۲۹6 /۲ ۲6-۵ /۳) (ريبكلا مجعملا» يف يناربطلاو »)11 / ۷

 .(«دراوم» -۱۸۳۵ )٤٥٤/ «هحبحصاا يف نابح نبا هجرخأ :يليألا ديزي نب سنوي -۲

 يف يربطلاو ««دابع نب تولاط ثيدح» يف يوغبلا مساقلا وبآ هجرخأ :قاحسإ نب دمحم -۳

 ميعن وبأو 20737047 /715 54 /7) (ريبكلا مجعملا» يف يناريطلاو )5١١/١١(« «نایبلا عماج»

 ١75- /۰) «ةوبنلا لئالد» يف يقهيبلاو «(ب-١۲٠۲ /1709 /۲) «ةباحصلا ةفرعم» يف يناهبصألا

 .هب يرهزلا يث :-(ماشه نبا-۱۱۰ ؛ص) هل «ةريسلا» يف اذهو- قاحسإ نبا نع قرط نم ۵

 .حيحص هدنسو

 .جیرختلا رداصمو .عوبطلا نم تبثملاو ءأطخ وهو يطوطخملا نم طقس )١(

 دقف» :(۲۰۲ ص) «ةملسملا ةأرملا بابلج» ف -هّللا هحر- ينابلألا مامالا انخیش لاق (۲)

 وهف ؛ادصقو أظفل امهنيب قرفلا روهظ عم .دوهبلا لوقل هتهباشل ؛لوقلا كلذ مهيلع اهب ركنأ
 .«ةح اص ةينلا تناك ولو ءاعرش ةركنم رافكلا ةهباشم نأ ىلع حضاو ليلد



 ۱۷۱ يزورملل - « هنسلا د بانك

 دیز ىنثدح :ناسغ وبآ أبنأ :میرم یبآ نبا انث :ىيحي نب دمحم انئدح -4

 لو هللا لوسر نأ :يردخلا ديعس يبأ نع « "(راسی نب ءاطع نع) ٠ ؛ملسأ نبا

 اوکلس ول یتح « ار اعاَروَو ی ریش «مکلبق نم نی ۳۹ نسب :لاق

 تا

 .«؟نرمف) :لاق ؟ىراصنلاو دوهيلا هللا لوسراي :انلق (ُةوُمتكَلَسَل ؟بض حج

 نب نعم انث :يراصنألا -یسوم نب قاحسإ- یسوم وبآ انثدح -۰

 ان :(؟ناسحٍ»- ۱۷۰۳/۹۵ /۱۵) «هحیحصا يف نابح نبا هجرخآ - حیحص هدانسإ -9

 حیحصا يوار- نایفس نب دمحم نب میهاربا قاحس) وبأو «جارسلا -قاحسإ نب دمحم- سابعلا وبآ

 .هب يلهذلا ییجی ` نب دمحم انت :الاق ۰ ٠50 /4) «ملسم حيحص ىلع هتادايز» يف -«ملسم

 (هصحیحصا يف ماسمو ء(٥۹٤/٦١٤۳ /5) هصیحص» يف يراخبلا هجرخأو

 نب دمح انث ۷٤(: /ا//١) «ةنسلا» يف مصاع يبآ نباو ءانباحصأ نم ةدع انثدح :(۲۰۱۵۵/6)

 يبأ قيرط نم (۳۹۸/۱-4۱۵/۳۹۹) «هقفتملاو هیقفلا» يف يدادغبلا بيطخلاو «يئاطلا فوع

 .هب میرم يبآ نب ديعس نع مهلك ؛يضاقلا -مثیفا نب دمم- صوح لا

 ماعما يف يوغبلا هقيرط نمو- (۷۳۲۰/۳۰۰/۱۳) «هحیحص) يف يراخبلا هجرخأو

 زیزعلادبع نب دمحم انئدح :-(4۱۹7/۳۹۲/۱6) «ةسلا حرشاو (۳۷/۸و ۷۲/) «لیزتتلا

 «قشمد خيرات يف رکاسع نباو .(۲۱۱۹/۲۰۵/4) (هحيحصا) يف ملسمو ؛يلمرلا

 نعامهالک ؛ديعس نب ديوس نع (71/0 )5577/١-0117/ (خويشلا مجعم»و © )

 .هب ملسأ نب ديز نع «-يناعنصلا رمع يبأ- ةرسيم نب صفح
 دمحم نب ريهز قیرط نم (۱۱۸۶۳/۳۰۷و ۱۱۸۰۰ /۳۲۲ /۱۸) دمحأ هجرخأو

 .هب ديز نع «يناسارخا
 ۷۰/۳۷ /۱) «ةنسلا» يف مصاع يبأ نباو ء(۱۱۸۹۷ )۳۹۳/۱۸-۳۹٤/ دمحأ هجرخأو

 (هفنصم» يف اذهو- قازرلادبع نع قرط نم )659/5-:/9/1١/617( («ةنابإلا» يف ةطب نباو

 .هب ديعس يبأ نع «لجر نع ملسأ نب ديز نع ءرمعم نع ©« 5)

 .ةقباسلا تاياورلا يف امك ؛راسي نب ءاطع وه مهبملا لجرلاو :تلق

 .جیرختلا رداصمو «عوبطملا نم تبثملاو .طوطخملا نم طقس )١(

 /۲۰/۱) ؛ةنّسلا» يف مصاع يبأ نبا هجرخأ - مامتلا اذهب ادج فیعض هدانسا -۰

 مجعلا» يف يناربطلاو ۳۳ /۳۲۰/۱) «ةعیرشلا» يف يرجالاو «حيلف نب دمحم قیرط نم ٥

 >نع امهالک ؛سیوآ يبآ نب ليعامسإ نع قرط نم (۱۳۹/۱) مكاحلاو .(۳/۱۳/۱۷) «ریبکلا



 یزورملل - « هتسلا : باتك ۱۷

 هللا لوسر امنیب :لاق ؛هدج نع «هيبأ نع هللا دبع نب رثک ىنثدح :یسیع

 «ءادر ""یشغتف ءيحولاب ليربج هءاجف «هباحصأ هلوحو هدجسم يف هك

 ءاًديدش اقرع قرعي وه اذإف ««ءادر فشك مث ءهنع رس یتح ًاليوط ثكمف

 رخت ا لک وفرش لمه» :ةل هللا لوسر لاقف ءءيش ىلع ضباق وه اذإو
 نم جرخي ام لك الا لوسر اي فرعن نحن :راصنألا لاقف «؟لخلا نم

 یون» :لاقف یون !هّللا لوسر اي :اولاقف .هدي حتفو «؟اذُه اّم» :لاقف «لخنلا

 رد دهاَعتی لیربج مكءاجج ؛متقدَصا : :لاقف ءةنس یون :ا ولاقف ۷ ؟«يش يآ

 همی هاو شا لل وح مک انس 6 49 1 لق را سرس

 ؛بنغ َرْخْج اولد ول ىح عاب غا بو غار غار و بیش ری

 .«هيف متحد

 .هب هّلادبع نب ريثك-
 .«ةجحلا هب موقت ال ينزملا هللادبع نب ریثک» :(۱۲۸/۱) مكاحلا لاق

 .(فيعض وهو ؛هللادبع نب ريثك هیفو» :(۲۵۹/۷-۲۱۰) «دئاوزلا عمجما يف يمثيهلا لاقو

 نسب ريثك ؛ادج فيعض هدانسإ» :«ةنجلا لالظ» يف -هللا همحر- ينابلألا مامالا انخيش لاقو

 .«كورتم -ينزملا فوع نب ورمع نبا وهو- هللادبع
  «لامکلا بيذهت» يف امك ؛«هتالاؤس» يف یرجالا ديبع وبأ لاق لب لاق امك وهو :تلق

 دحأ ناك :لاقف ينزلا فوع نب ورمع نب هللادبع نب ريثك نع دواد وبأ لثس» :(۱۳۸/۲۶)

 نب ورمع نب ريثك ركذو- ىعفاشلا تعمس :لاق ؛يرصملا ريزولا نب دمحم تعمس «نیباذکلا

 ۱ .«بذكلا ناكرأ دحأ وأ نیباذکلا دحأ كاذ :لاقف -فوع

 هيبأ نع يوري «ادج ثيدحلا رکنم» :(۸۹۰ /5777/7) «نيحورجلا» يف نابح نبا لاقو
 ناكو «بجعتلا ةهج ىلع الإ هنع ةياورلا الو بتكلا يف اهركذ لحي ال .ةعوضوم ةخسن هدج نع

 .«بذكلا ناكرأ نم نكر ؛ينزملا هللادبع نب ريثك :لوقي -هّلا همحر- يعفاشلا

 .ىطغت )١(

 -ىنكلا» يف يبالودلا هجرخأ - (هدهاوشب هريغل حيحص وهو) نسح هدانسإ -۱



 ۱۷۳ يزورملل - « ةنسلا د بان

 نع «ةرسيم نب یسومو ينانكلا ديز نب روث ينثدح :سیوآ وب أ "'”(انث)

 ناك نم ننس “ريك رتل» و هللا لوسر لاق :لاق ؛سابع نبا نع ءةمركع

 لخد "مهد نأ ول یت ابی اًعاَبَو عارب | اًعاَرْذَو ءربيشب ارش مکل
 قو رم رم

 .«متلعفل ؛قيرطلاب هم هما عَماَج مُهَدَحأ نأ ول ىَبَحَو «متلخدل ؟بض رحج

 /5) (هدنسم) ف رازبلاو «سيوأ يبأ نب ليعامسإ قيرط نم ( /۷۳۱/۲) «ءامسألاو=

 سیو يب نع امهالك ؛-ةلمهملا حتفب- حیبص نب لیعامس| قیرط نم («فشک» - ۳۲۸۵ ۸

 . هب

 .«روهشم ةقث يندم روئو .دانسإلا اذهب الإ ظفللا اذهب ىوري هملعن الا :رازبلا لاق

 ثيدح اذه» :-!!دانسالا لوأ «هعوبطم» نم طقس دقو- (555 )٤/ مكاحلا لاقو

 .يهذلا هقفاوو «ادانس إلا حیحص

 هلاجر :تلق» :(۱۳4۸/۳۳۶/۳) «ةحیحصلا» يف -هللا هحر- ينابلألا مامإلا انخيش لاق

 وهو -ححصيلف ؛أطخ وهو !يمليدلا :لصألا يف- يليّدلا ةرسيم نب ىسوم ريغ ؛حيحصلا لاجر

 .عباتم هنأ ىلع «ةقث

 ؛هب جتحا ملسم نوک عم وهو ءيحبصألا سيوأ نب هللادبع نب هللادبع همسا :سیوآ وبأو

 .ه.ا «عبوت دق اذه نكل ؛لیعامس] هنبا كلذكو «فعض هيفف

 دنع حسیبص نب ليعامسإ هعباتمو فنصلا دنع قاّرولا ةعباتم -هللا همحر- ركذ مث :تلق

 .رازبلا

 روثو» :(«هدشاوز»-۲۳۵ص) (هدنسما يف رازبلا مالک رکذ نأ دعب -هللا همحر < لاق مث

 امل ؛نسح دانسإ هنإ :-ىلاعت- هللا ءاش نإ لاق امك وهو :تلق» :-227[نسح دانسإ] «ةقث ىندم
 ثيدح نم ًادهاش هل ناف ؛حیحص ثيدحلا لب ؛تاقث هلاجر رئاسو ءسيوأ يبأ لاح نم تملع
 «عمجا» يف رخآ دهاش هلو .. فيعض دنسب مكاحلاو يذمرتلا هجرخأ ؛هوحن ورمع نب هللادبع

(۷/ ۲۱۱ 4)۲. 

 .(4۷) مقرب فنصلا دنع ادنسم يتأيس ورمع نب هللادبع ثیدح :تلق

 .حیرختلا رداصم يف امك اهتابثإ باوصلاو «لوص لا عيمج نم طقس (۱)

 .أطخ وهو ؛«مکدحآ) :«م) يف (؟)

 .رجح نبا ظفاحلل «رازبلا دئاوز رصتخ» يف ةدوجوم يهو «؟راتسألا فشك» نم تطقس ()



 يزورملل - « ةنسلا » باتك ۱۷

 نب دمحم نع هَّللا دبع نسب دلاخ انث :ةّيقب نب بهو انثدح ~۲

 نبت :لاق يل هللا لوسر نع «ةريره يبأ نع «ةملس يبآ نع «ورمع

0 

 . ؟دمفا : لاق

 نع «ورمع نب دمح أبنأ :نوراه نب ديزي انث :ىيحي نب دمحم انثدح -۳

 .(هدعب امو هلبق امب حيحص وهو) نسح هدانسإ -۲

 وهو ورمع نب دمح ريغ ؛ملسم لاجر تاقث مهلك هلاجر ءنسح دانسإ اذهو :تلق

 .هدعب ام رظناو .ثيدحلا نسح قودص

 لاجر نم تبث ةقث ؛يطساولا ناحطلا ديزي نب نهرلادبع نبا وه :هللادبع نب دلاخ

 .ةتسلا

 .ملسم لاجر نم ةقث ؛نابهو :هل لاقي ءيطساولا نامثع نبا وه :ةيقب نب بهو

 يف ةبيش يبأ نبا هجرخآ - (هدهاوشب هريسغل حيحص وهو) نسح هدانسإ -۳

 يف مصاع يبآ نباو ۰۳۹۹۶ /۱۳۲۲/۲) هجام نبا هنعو- (۱۹۲۲۳/۱۰۲/۱۵) «فنصملا»

 /۲۹/۱) «ةجحا نایب يف ةجحلا» يف يناهبصألا ةنسلا ماوق هقیرط نمو- (۷۲/۳۱/۱) «ةنسلا»

 .هب نوراه نب ديزي انث :الاق ۹۸۱۹/۵۰۱۸ /۱۵) دمحأو -(۰

 يف دمحأو ءىيحي نب ديعس نع (۸۸/۱۸۸) «هشیدح» يف رامع نب ماشه هجرخأو

 «هدنسم) يف ةماسأ ىبأ نب ثراحلاو «ةملس نب دامح قيرط نم )١١48717/547/1١5( (هدنسملا

 /۲۱ قر «دئاوفلا» يف دالخ نب ركب وبأ هنعو- («ثحابلا ةيغبا - 6 /۷ )۲/ ۷۵۸-۵٩

 نب دمحم نع مهتئالث ؛-:دحولا حتفو «ةمجعلا مضب- يعّبضلا رماع نب دیعس انث :-(ب

 .هب ورمع
 تاقث هلاجر «نسح هدانسإ» :«ةنجلا لالظا يف -هللا همحر- ينابلالا مامالا انخیش لاق

 .ثيدحلا نسح وهو ؛ورمع نب دمحم اجتج مل امهنکل ؛نیخیشلا لاجر
 .««نيحيحصلا» يف اهضعب «ةريثك دهاوش هل ناف ؛حیحص وهو

 ةقث وهو- يندلا رفعج نب ليعامسإ :ورمع نب دمحم نع مهتیاور يف ةعامجلا فلاخو

 5 .السرم هب ورمع نب دمحم نع هاورف «-ةتسلا لاجر نم تبث



 Vo يزورملل - « ةئسلا ١ باتك

 .«؟اذإ “رمق :لاق ءهلثمب 25 ینلا نع «ةريره يبأ نع «ةملس يبآ

 دعس نع «بئد يبأ نبا ًابنأ :ةدابع نب حور ًابنأ :قاحسإ انندح - ٤

 يِتْمَأ لخأت ىح ةَ سل موقت ال» :لاق لكي ينلا نع «ةريره يبأ نع يربقلا

 لوسر اي :لجر لاقف .«عاَرولب اعارذو ءربشب اربش ؛اهلبق نورقلاَو مال لخأم

 يف ينادلا ورمع وبأو .(۲۹۹-۲۲۲/۳۰۰) «رجح نب يلع ثيدح) يف ةميزخ نبا هجرخنأ =

 0۳۳۹ ۸۵۳۰ /۳) «نتفلا يف ةدراولا ننسلا»

 .ةلوبقم ةقثلا نم يهو «ةدايز لصولاو :تلف

 .حیحص هدانسا -4

 .هب ةدابع نب حور انثدح :(۸۸۰۱/۰۵و ٦۰-۸۳۰۸/٦۱ /۱4) دمحأ هجرخأ

 ۳۱۷ /۱) «ةعیرشلا» يف يرجالاو ۰۷۳۱۹/۳۰۰ /۱۳) «هحیحص» يف يراخبلا هجرخأو

 هللادبع نب دمحأ نع (۷۱۳ ۵۷۰ /۲و ۱۹۸-۳/۱۹۹ /۱) «ةنابالا» يف ةطب نباو ۳۱/۳۱۸ -

 ؛«جرختسلا» يف يليعامسالاو ۸۸۰۵/۰۵6۰ ٤و ۸۳۳/۱۵۳ /۱4) دمحأو ءسنوي نبا

 ؛غئاصلا عفان نب هللادبعو سراف نب رمع نب نامثع نع (۳۰۰/۱۳) «يرابلا حتف» يف امك

 .هب بئذ يبأ نب ثراحلا نب ةريغلا نب نهرلادبع نب دمحم نع مهتثالث

 نع تملسم لاجر نم ةقث وهو- ذفنق نب رجاهملا نب ديز نب دمحم :بئذ يبأ نبا عباتو

 .هب يربقملا ديعس
 نب مساقلا انث :(۵۵۲/۱۱) «نایلا عماج» يف يربطلاو ۸۳۶۰/۸۱ /۱) دمحأ هجرخأ

 دئاوفلا» يف يروباسينلا دايز نب دمحم نب هللادبع ركب وبأو تدینس- دواد نب نيسحلا نع «نسحل ا

 -۱۲ /۱) «ةعامجلاو ةنسلا لهأ داقتعا لوصأ حرش» يف يئاكلاللا هقيرط نمو- «تادايزلاو

 «يصيصلا روعألا دمحم نب جاجح نع مهتثالث ؛يكاطنألا بلاغ نب دمحم انث :-( 606

 .هب لمح نع دعس نب دايز انن :جیرج نبا نع

 نع) :لاق نکل «هب دينس نع هاورف .يزورلا دمحم نب ريهز :نسحلا نب ب مساقلا فلاخو

 .نبالل تسيلو «دلاولل ةياورلا لعجف ؛(يربقملا ديعس) نم لدب (يربقملا ديعس يبأ
 ننسلا يف ينادلا ورمع وبأ هنعو- (۳۱۸/۱-۳۲/۳۱۹) «ةعيرشلا» يف يرجالا هجرخأ

 .-(۲۲/۵۳۳ /۳) «نتفلا يف ةدراولا

 هناف ؛هسفن دينس نم فالتخالا لعلو .هعم نمو دمحأ مامالا ةياور فورعلاو :تلق

 .-«بیرقتلا» يف امک- فیعض



 يزورملل - « ةنسلا » باتك ۱۷۹

 الإ سانلا لَو :ةك هللا لوسر لاق ؟مورلاو سراف تلعف امك اهلل

 .«!؟َكييَلوأ

 «لالب نب ناميلس ییثدح :يدقعلا رماع وبأ ًابنآ :قاحسإ انثدح -۵

 ك هللا لوسر نع «ةريره يبأ نع «هدج نع «''”ديسأ يبأ نب ميش اربإ نع

 اَعاَرِذَو رْبِشب اًرْبيش :مكلبق ناک نم نس نیل ؛وديب يفت ييلا» :لاق

 .«هوُمتلخد ؛بض رخج اولخد ول یت < «عاریلب

 انث :يسيوألا هللا دبع نب زیزعلا دبع انث :ىيحي نب دمحم انثدح -5

 نأ :هنج نع «هيبأ نع «بيعش نب ورمع نع «مزاح يبأ نع «رفعج نب دمحم
 اعازذو «ربيثب اربیش :مکلبق لاک ْنَم َنْئَس شب :لاق ءب هللا لوسر

 اي نم :اولاق (ُةوُمَتْلَحَدَل ؛بّض َرْخُج اولد ْوَل یت هاب اعابو ۳ اعارذف

 .«؟مه ار نمف) :لاق ؟یراصنلاو دوهیلا ! ؟هّللا لوسر

 انث :سنوي نب هللا دبع نب دمحأ انث :ىيحي نب دمحم انثدح -۷

 .(هدعب امو هلبق امب حيحص وهو) فيعض هدانس| -5

 .هب يدقعلا -ورمع نب كلملادبع- رماع وبأ انثدح )١5/ ۳۷١/ ٠١741(: دمحأ هجرخأ

 .«بیرقتلا» يف امك ؛فرعي ال -اذه- ميهاربإ دج ناف ؛فیعض دانسإ اذهو :تلف

 عينش عيبطت وهو ؛ةزمطلا مضب :1م» يف عقوو «ةزمهلا حتفب )١(

 يف مصاع يبأ نبا هجرخأ - (هدهاوشب هريغل حيحص وهو) نسح هدانسإ 5

 .هب هيبأ نع «مزاح يبأ نب زيزعلادبع قيرط نم ۱۱) (ةنسلا)

 فالخلا ىلع تاقث هلاجرو ءنسح هدانسٍ» :-هللا همحر- ینابلالا مامالا انخیش لاق

 .««-صاعلا نب ورمع نب هللادبع- هدج نع «هيبأ نع .بیعش نب ورمع» يف فورعلا
 .حص :اهمامآ ملعو «ةيشاحلا يف قحلم (۲)

 انث :(۱۷۱۳۵/۳۰۹/۲۸) دهآ هجرخآ - (هريغل نسح وهو) فيعض هدانسا -۷

 2/۱۱۷۸ /۲) «دعجلا نب يلع دنسم» يف يوغبلا مساقلا وبأو ترضنلا وبآ- مساقلا نب مشاه
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 /۳۲۱/۱) «ةعیرشلا» يف يرجالاو ۰۱۳۵۷ )٤/ «لماکلا» يف يدع نبا هنعو- (۳۵۹-

 يف عناق نباو ۰۷۱۶۰/۲۸۱ /۷) «ريبكلا مجعلا» يف يناربطلاو ,دعجلا نب يلع ان : 4

 .يسلايطلا -كللادبع نب ماشه- ديلولا يبأ نع نيقيرط نم (۳۳۳/۱) «ةباحصلا مجعم)

 ؛یسوم نب دسأو ءاجر نب هللادبع قيرط نم 91١5٠( /۲۸۱ /۷) «ریبکلا مجعلا» يف يناربطلاو

 .هب مارهب نب دیمطادبع نع مهتسخ

 .«مهیف فلتخم هلاجرو ؛يناربطلاو دم هاور» :(7571 /۷) «دئاوزلا عمجم يف يمثيطلا لاق

 .مارهب نب ديمحلادبعو بشوح نب رهش يف الا فلتخي مل :تلق

 هيلعف ؛رهش ثيدح دارأ نم» :ناطقلا ديعس نب ىيحي لاق دقف ؛مارهب نب ديمحلادبع امآ

 هنأك اهظفحي ناك ؛براقم رهش نع هثيدح» :لبنح نب دمحأ مامالا لاقو ««مارهب نب ديمحلادبعب

 يلع لاقو ««ةقث» :دواد وبأو نيعم نب ىيحي لاقو ««ةقث خيش» :ةرم لاقو «نآرقلا نم ةروس أرقي

 وبأ لاقو ءاهدنع ناك باتك نم بشوح نب رهش نع يوري ناك امنإو ءاندنع ةقث» :ينيدملا نبا

 :لاق ؟هيف لوقت ام :تلق «يربقلا ديعس يف ثيللا لثم بشوح نب رهش يف وه» :يزارلا متاح

 اهنم نسحأ ثيداحأ بشوح نب رهش نع ىور ملعأ ال .حاحص رهش نع هثیداحآ «سأب هب سيل
 .«هشیدح بتكي نكلو ؛بشوح نب رهش ثيدحب الو ءال :لاق ؟هثیدج جتحي :تلق ءاهنم رثكأ الو

 رهشو ؛رهش نع هتاياور ةرثك هيلع اوباع امنإو هب سأب ال هسفن يف وه» :يدع نبا لاقو

 :«بيرقتلا» يفو .«هب سأب ال» :يلجعلا لاقو .«سأب هب سيلا :يئاسنلا لاقو .«(فيعض

 عيشب سيل» :لاق ؛«ةرزج» ب فورعلا ظفاحلا دمحم نب حلاص الإ هيف ملكتي لو .«قودصا

 لوح الا مصاع نع الإ ؛رهش ريغ نع ىور هنأ ملعأ الو «ةركنم ةفيحص هدنع رهش نع يوري

 .(«ادحاو اثيدح

 ىلع ةركنم اهنأ حلاص ركذ يتلا ةفيحصلا يف لمحلا» :هلوقب يدادغبلا بيطخلا هبقعت نكل

 .(ديمحلادبع ىلع ال رهش
 «حيحص ثيدح هشيدح «ينبجعي «ةقثا :يرصلا حلاص نب دمحأ لاق ام ىوقأ امو :تلق

 .«ةحيحص بشوح نب رهش نع هثيداحأ
 .هيلع قيلعتلاو (۱۰/۱-4۱۳) «لامكلا بيذهت» :رظنا

 :رهشأو رثكأ هيف فالتخالاف ؛بشوح نب رهش امأو
 ةياور يف- لاقو «هقثوو !هثيدح نسحأ ام) :-ينامركلا برح ةياور يف- دمحأ مامالا لاق

 نب رهش ىلع ينثي ناك لبنح نب دمحأ نأ ينغلب» :يمرادلا لاقو ««ساب هب سيل» :-لبنح

 -رهش نع مارهب نب ديمحلادبع ثیدح ساب ال :لبنح نب دمحأ لاق» :يذمرتلا لاقو «(بشوح
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 ثيدح نع هثدح سوأ نب دادش نأ :منغ نبا یئدح :رهش انث :دیمطادبع
 8 را ےس 7 3 ر 77 ۳ . 7 ۳ ۸ م لار س 3

 مهلبَق نی اول نیا نئس ىَلَع ملا هه رارش نلمحتل» :ِكَي هللا لوسر
 .۲«ةذقلاب ةذقلا وذح ىباتكلا لْهَأ نم

 نب ناوفص نع «ملسم نب ديلولا انث :رواسم نب ىسيع انثدح -۸

 لاقو ««ةقث» :نيعم نبا لاقو «هرمأ ىوقو «ثيدحلا نسح رهش) :يراخبلا لاقو .«بشوح نبا-

 بوقعی لاقو هم يعبات «يماشال :يلجعلا لاقو ««سأب هب سیل :-أضيأ- لاقو ."تبث» :ةرم

 ارهسش نإ :نوع نبا لاق ناو رهشو» :يوسفلا لاقو ؛«هیف نعط مهضعب نأ ىلع «ةقث» :ةبيش نبا
 نودب سيل رهش» :يزارلا متاح وبأ لاقو ««هب سأب ال» :يزارلا ةعرز وبأ لاقو ءاةقث وهف ؟هوكزن

 .(!هب جتحي الو ءريبزلا يبأ

 «لبنح نبا :هقثو نممف ؛نورخآ هفعضو «موق هقثو دق رهشو» :يسافلا ناطقلا نبا لاقو

 .ريبزلا يبأ نودب سيل :متاح وبآ لاقو «هب سأب ال :ةعرز وبأ لاقو .نيعم نباو

 امو ةتجح هيفعضمل -«فرعأ الو» :«ةیارلا بصنا يفو- عمسأ لو «هفعضي ءالؤه ريغو

 نم ظفحتسا امم ةطيرخ ذخأب هفذقو تالالاب ءانغلا هعامسو دانجالا یزب هييزت نم هوركذ

 .«هیلع بذكف ؛ةطيرخلل هذخأ امآ .هرضي ال جرخم ىلع جراخ امإو «حصي ال امإ هلك ؛منغملا

 «(حجرتم هب جاجتحالاو ملعو قدص نع عوفدم ريغ لجرلا» :«ريسلا» يف يهذلا لاقو

 :ملعلا لهأ نم دحاو ريغ هفعضو .انسح هثيدحو «هیف فلتخم رهش) :«یتغلا» يف لاقو

 الو هشیدجب جتحي ال نه وهو .ثیدحا يف يوقلاب سیل -اذم- رهشو» :يدع نبا لاق
 نع يوري نم ناک» :لاقف نابح نبا طشو .«يوقلاب سیل» :ینطقرادلاو يئاسنلا لافو «اهب نیدتب

 لاقو «فیعض» :لامحلا نوراه نب یسوم لاقو !تابولقلا تابثألا نعو .تالضعلا تاقثلا

 .سانلا ةنسلأ هتذخأو «هيف اونعط :يأ ؛«هوكزن ارهش نإ ؛هوک زن | رهش نإ» :نوع نبا

 .«لاسرإلاو ماهوألا ريثك ءقودص» :«بیرقتلا» يف ظفاحلا لاقو

 .(۳۲۱/۳) «ماهيولاو مهولا نايب»و (۵۸4/۱۲-۵۸۵) «لامکلا بیذهت» :رظنا

 .تاعباتلاو دهاوشلا يف هب ربتعي بشوح نب رهش ثیدح نأ :-ملعا هللاو- احجار هارآ يذلاو

 ةشير هبشت امك باتکلا لهأ قرط نکلستل :دارلاو «مهسلا ةشير :ةذقلاب ةذقلا وذح ()

 .اهعم ردقتو ءامامت اهتبحاص مهسلا

 يف مصاع يبأ نبا هجرخأ- (هدهاوشب حيحص ثيدح وهو) نسح هدانسإ -۸

 -نع )1١١5/1١7/5( «نييماشلا دنسم» يف يناربطلاو ۱۷ /۳۹) «ركذلاو ريكذتلاو ركذملا»
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 وبأ- “يحل نب هللا دبع يتثدح :لاق هللا دبع نب رهزألا ینئدح :لاق ورمع
 اًصاق اهب نأ ربخآ ةكم مدق اًملف ةيواعم عم تججح :لاق ؛-ینزوما رماع

 امف :لاق ءال :لاق ؟اذهب ترمآ :لاقف تيواعم هيلإ لسراف «رکنت ءايشأب ثدحب

 تلعفل ؛كيلإ تمّدقت تنك ول :ةیواعم هل لاقف هرشنن ملع :لاق ؟هیلع كلمح

 ربنلا ىلع دعق رهظلا ىَّلص اًملف ءائيش تثدح كنأ عمسآ الف «قلطنا ءكب
 ءاج اب اوموقت مل نئل هللاو !برعلا رشعم اي :لاق مث «هيلع ىنثأو «هللا دمحف

 لر الا برقي ل نأ ىرسأ سانا نم کت مكين ٠
 نيت ىَّلَع اوقرتفا باتکلا له نِي م مکلف ناک نمد :لاقف ءاموي انیف ماق

 دو ثالث ىَّلَع ق رتفتس e هرم ناو -ءاوهالا : ينعي- لم َنِْبَسَو
 :يِهَو ؛ةنجلا يف ةَدِحاَوَو هراشلا يف َنيِعَْسَو نينا ؛-ءاوهألا :ينعي- لِ

 اب اوُمصتغاف ءاهب اوُمِصَتْغاَف تماما

 یتشدح :ورمع نب ناوفص انث :ةريغملا وبأ انث :ىبحي نب دمحم انثدح -۹

 .هب ملسم نب ديلولا نع .میحد-
 .مصاع يبأ نبا دنع دنسلا تاقبط لك يف عامسلاب ملسم نب ديلولا حرص دقو

 .هدعب ام رظناو

 «جيرختلا رداصم يف امك .تبثلا وه باوصلاو ءأطخ وهو .«يجن» :لوصالا عيمج يف ()

 .لاجرلا بتکو

 ٠ (48۹۷/۱۹۸/4) دواد وبآ هجرخأ - (هدهاوشب حیحص وهو) نسح هدانسإ -۹

 .هب يلهذلا ىيحي نب دمحم انثدح ٤١ ٥(-: /1) «ةوبنلا لئالد» يف يقهيبلا هقیرط نمو-

 (6۵ ٩۹۷/۱۹۸ /4) دواد وبآ هنعو- (۱۳/۲۸-۱۱۹۳۷/۱۳۵۹) دححأ هجرخأو

 /۱۹) (ريبكلا مجعلا» يف يناربطلاو «(«نانلا حتف) -۲ ۲۷۷/۲۱۵ /۹) «هدنسم» يف يمرادلاو

 داقتعالا رکذ يف اهباوجو ايتف» يف ینادمما راطعلا ءالعلا وبأ هقیرط نمو- (۸۸6 ۳۲-۳

 نع قرط نم (۳۱6-۲۹/۳۱۵ /۱) «ةعيرشلا» يف يرجآلاو -(۱۲ /۵۷-۵۸) (فالتخالا مذو

 .هب ينالوخا -جاجحلا نب سودقملادبع- ةريغملا يبأ

 :ةريغملا ابأ عباتو

 - يف يوسفلا نايفس نب بوقعي هجرخأ :ينارهبلا -عفان نب مكحلا- ناميلا وبأ -۱
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 )051١/5(( «ةوبنلا لئالد» يف يقهيبلا هقیرط نمو- (۳۳۱/۲-۳۳۲) «خیراتلاو ةفرعملا»-

 يناربطلاو -(۱۰۱/۱-۱۵۰۱/۱۰۲) «ةعامحماو ةنسلا لهأ داقتعا لوصأ حرش» يف يئاكلاللاو

 سه (۸۸ /۳ ۳۲۳-۲ /۱۹) اريبكلا مجعلااو ۱۰۸/۲-۱۰۰6/۱۰۹(۰) «نییماشلا دنسم» يف

 ۱۳۲۸ /۱) مكاحلاو -(۰۷-۱۲/۰۸) «اهباوجو ایتف» يف ينادمما راطعلا ءالعلا وبآ هقيرط نمو

 .هنع قرط نم (۲۰۸/۳۷۱/۱) «ةنابالا» يف ةطب نباو

 -۳۷) (رکذلاو ريكذتلاو رکذلا» يف مصاع يبآ نبا هجرخآ :شایع نب لیعامس| -۲

 يف ةجحلا» يف يناهبصألا ةنْسلا ماوق هقيرط نمو- (1۵/۳۳و ۱/۷ /۱) «ةنسلا»و ( ۸

 اریسبکلا مجعملا» يف يناربطلا هنعو- يبايرفلاو -(۱0۸/۲۹۰/۱) (ةجحملا نایب

 «نییماشلا دنسم» يف يناربطلاو ۲۱۱/۳۷۰ /۱) «ةنابإلا» يف ةطب نباو «-(886 ۷۱۹)

 .هب هنع نيقيرط نم ۱ ۷)

 يقهيبلا هقیرط نمو- (4۵۹۷/۱۹۸/6) دواد وبآ هجرخآ :يقشمدلا دیلولا نب ةيقب -۳

 ۰4۱۱/۳۹ - ۳۸) «ركذلاو ریکذتلاو رکذلا» يف مصاع يبآ نباو ٤١ ٥(-« /7) «ةوبنلا لئالد» يف

 نایب يف ةجحلا» يف يناهبصألا ةنْسلا ماوق هقیرط نمو- (۳-1۹/۳۵ 4و ۲/۷ /۱) «ةنسلا»و

 .هب هنع قرط نم (۱۰۰۶۱/۱۰۹/۲) «نییماشلا دنسم» يف يناربطلاو -«۱۰۷ ۲۰۳ /۱) «ةجحا

 يف ةجحلا اهب ماقت دیناسآ هذه» :-يتالا ةريره يبأ ثيدح بقع هقاس دقو- مکاحما لاق

 .یهذلا هقفاوو ««ثیدحا اذه حیحصت

 .!نسح هدانساو» :(۱۳ ص) «فاشلا يناكلا» يف رجح نبا ظفاحلا لاقو

 ملامنإو :تلق» :(406/۱/۱) «ةحيحصلا» يف -هللا همحر- ينابلألا مامالا انخیش لاق

 يف ظفاحلا رکذ اذو «نابح نباو يلجعلا ريغ هقثوي مل -اذه- هللادبع نب رهزأ نأل ؛هححصي

 .«هبهذم يف الإ اوملكتي ۸۱ :هلوقب هبقعت ؛(هيف نوملكتي» :يدزالا لوق «بيذهتلا»

 .«بصنلل هيف اوملكت .قودصا :«بيرقتلا» يف لاق اذهلو

 ىلع ملكتي ملو .دمآ ةياور نم (۳۹۰ )١/ «هریسفت» يف ريثك نبا ظفاحلا هدروآ ثيدحلاو

 خيش لاق اذهلو .«قرط نم ثيدحلا اذه درو دقو) :هلوقب هتيوقت ىلإ راشأ هنكلو ؟ءيشب هدنس

 .اروهشم حيحص ثيدح وهلا ۲ /۸۳) «لئاسملا» يف ةيميت نبا مالسإلا

 .(۳۸/۳) «ماصتعالا» يف يطاشلا -اضیا- هححصو

 باحصأ ةفلاخل ميقتسملا طارصلا ءاضتقا» يف -اضیا- مالسإلا خيش لاقو :تلق
 هللادبع نب رهزألا نع «ورمع نب ناوفص ثيدح نم ظوفحم ثيدح اذه» :(۱۲۲ /۱) «ميحجلا

 .ةيواعم نع تي نب هللادبع- رماع يبأ نع «يزارحلا
 = ...٠. ةريغملا وبأو «ةيقبو «ناميلا وبأ :مهنم ؛دحاو ريغ هنع هاور
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 :ناتدئاف =

 يف- (6۰۸/۱/۱-1۱6) «ةحيحصلا» يف -هللا هحر- یينابلالا مامإلا انخيش لاق :ىلوألا

 :-نيرصاعملا نم ءاوهألا يوذ ضعب ىلع هدر ضرعم

 فلس نع افلخ ءاملعلا عباتت كلذلو ؛هيف كش ال تباث ثيدحلا نأ حوضوب نّیبت دقف»

 :«كردتسملا» هباتك لوأ يف مكاحلا لاق ىتح ؛هب جاجتحالا ىلع

 .«لوصألا يف بک ثيدح هنإ»

 يرثوكلا لاثمآ هذوذشو هدرفتب ٌدتعُي ال نم ضعب الإ ؛هيف نعط دق ادحأ ملعأ الو :تلق
 2070 مقر) ثيدحلا اذهل ىلوألا قيرطلا ىلع هلماحتو هعطنت نم ءيش ىلإ انرشأ نأ قبس يذلا

 ىلع سنأو ةيواعم ثيدح -الهاجتم لب- الهاج ؛«رانلا يف اهلك» :ةمدقتملا ةدايزلا اهيف سيل ىتلا ۱

 .سنأ نع هقرط ةرثك

 ضعب نع لقنلاب هيأر معد هنكلو ءأريثك هيلإ انتفتلا ال نذإ ؛كلذ ىلع رصتقا هتيلو
 ام ؟مصاوقلاو مصاوعلا» هباتك يف لاق هنأ ركذو «ينميلا ريزولا نبا ةمالعلا وهو الأ ؛لضافألا

 :هصن

 نوكت نأ دعبي الو ةدساف ةدايز اهنإف ؛«ةدحاو الإ رانلا يف اهلك» :ةدايزب رتغت نأ كايإ»

 ."”!(حصي ال ثيدحلا اذه نإ :مزح نبا لاق دقو .ةدحالملا سيسد نم

 ةيمالسإلا ةعماجلا يف بالطلا ضعب یفقوآ مث «تاونس ذنم فيعضتلا اذه ىلع تفقو

 :(۵۱/۲) «ريدقلا حتف» هريسفت يف يناكوشلا لوق ىلع

 قرط نم يورم نيعبسو عضب ىلإ ممألا قارتفا ثيدحو :«هريسفت» يف ريثك نبا لاق
 .رخآ عضوم يف اهانركذ دق «ةديدع

 نبا لاق لب «(!) نیئدحا نم ةعامج اهفعض دقف ؛ةدحاو الإ رانلا يف اهنوك ةدايز امآ :تلق

 ۱ .«هعوضوم اهنإ :مزح

 نيثدحلا نم ادحأ ملعأ ال يناف ؛٠... ةعامج» :هلوقب مهيلإ راشآ يذلا نم يردآ الو
 نبا امأو مهئامسآ رکذ قبس دقو ءاهوححص دق ةعامجلا نإ لب ةدايزلا هذه فعض نیمدقتلا

 = «لحنلاو للملا يف لصفلا» هباتك يف هنأ نهذلل ردابتي ام لوأو كلذ ركذ نيأ يردآ الف ؛مزح

 .ميظعلا رفسلا اذه نم ثيداحأ ةتس دعب يتآلا وهو (1)

 قلعملا نم هبقعت مدع بيرغلا نمو «هوحنب )۱۸١/١( هيف مالكلا اذه تيأرف «مصاوعلا» عبط مث (ب)

 .(۲۱۳ /۱) «ةنسلا حرشا ىلع هقيلعت يف مدقتلا ورمع نبا ثيدح ىوقو هححص دق هنأ عم «هتحص نايبب هيلع



 يزورملل - « هنسلا د بانک ۱۸۲

 لاق ریزولا نباف «فلتخ هنع لقنلا ن مث "هيلع رثعا ملف ؛هناظم تبلقو «هيلإ تعجر دقو =
 ناف .یفخ ال امك نيلقنلا نيب ناتشو «ةعوضوم اهنإ» :هنع لاق يناكوشلاو 7 (حصی ال» :هنع

 :نيهجو نم دودرم رهف ؛مزح نبا نع كلذ حص
 .اهفعض نم لوقب ةربع الف ؛ةدايزلا هذه ةحص ىلع لد دق يثيدحلا يملعلا دقنلا نأ :لوألا

 دنع فورعم وهو اميس ال «مزح نبا نم ثيدحلاب ملعأو رثكأ اهوححص نيذلا نأ :رخالاو
 !؟فلاخ اذإ فيكف ؛ةفلاخملا مدع دنع درفت اذإ هب جتحي نأ يغبني الف دقنلا يف هدنشتب ملعلا لهأ

 هب اذإف «ةيجانلا ةقرفلا ثيدح يف مزح نبال مالك ىلع ملعلا بالط نم انناوخإ دحأ ينأد مث

 :هيف لوقيو «مهیآرب رومألا نوسيقي موق" :هيفو «قرفتلا يف دام نب ميعن ثيدح قوسیو («هيفني

 .بابلا يف ام حصأ اذه)

 .سابع ناسح! :قیقحت- «هلئاسر» نم ثلاثلا ءزجلا نم (۲۱۳ ص) «ةمامالا» يف هتلاسر رظنا

 نم لب ءاهدانسإ ةهج نم ةدايزلا يف نعطي ۸ هنأب رعشی مدقتلا همالکف ؛ریزولا نبا امأو

 يفتني ةحلاص ةهجو ههیجوت ناکمال ؛ینعلا داسفب مزجلا يغبني الف ؛كلذك ناك امو ءاهانعم ثيح

 نم ءاملعلاو ةمئألا رابک هاّقلت ثيدح ینعم داسفپ مزجلا عاطتسُي فیکو «اعدا يذلا داسفلا هب

 !؟الیحتسم نوکی داکی اذهو ,هتحصب اوحرصو لوبقلاب تاقبطلا فلتخ

 :نیرمآ هترکذ ام ديؤي ام ناو

 هباتک وهو الأ ءاذه ةيواعم ثیدح حّحص دق هل رخآ باتک يف ریزولا نبا نأ :لوالا

 ةباحصلا يف اصاخ ًالصف هيف دقع دقف ؛؟2«مساقلا يبأ ةنس نع بذلا يف مسابلا ضورلا» :میقلا
 نم هلام درسف «-هنع هللا يضر- ةيواعم مهنمو «مهثيداحأ اودرو ةعيشلا مهیف نعط نيذلا

 ةباحصلا نم نيرخآ ةعاج قيرط نم اهتحص ىلع لدت ىتلا دهاوشلا عم ةنسلا بتک يف ثیداح الا

 !؟"اهنم ثيدحلا اذه ناکف ةعيشلا مهیف نعطت مل

 .هدانسالا قیرط نم ًالصأ حصي الا :ظفلب (۲۹۲ /۳) هيف هتدجو :تلق ()

 يف ریزولا نبا هلقن كلذكو «يناكوشلا هلقن امك مدقتلا عضولا يف «مصاوعلا» يف هتیار مث (ب)

 .اقیقد نكي ۸ هنع يرثوكلا لقن نأ نيبي اذهف ؛۱۷۲/۳) هنم رخآ عضوم

 هيف حرص امك ؛«مصاوعلا» مدقتلا هباتک رصتخم وهو ۱۱۳-۱۱۵(۰ص) هنم يناثلا ءزجلا رظنا (ج)

 .(۱۲/۱) «ضورلا» يف كلذ ىلإ حملاو ۲ ۱۷)

 ثيدح لعاو ۱۷۰/۳(۰) «مصاوعلا» يف اهيلع ملكت دق هتيأر مث» :-هللا هجر- انخیش لاق (د)

 ةيوقت يف ةدمعلا نأ ناملعی امهنأل ؛اءاسأف هيلع قلعلا هنع تكسو !یصان هنأ ةجحب ينزوما رهزأب ةيواعم

 نأ ىأر يتلا ةيقتلا اهنکلو هفالخ ىري -هّللا همحرس ريزولا نبا نظأ امو «بهذملا سيلو ةقثلا يه امنإ ثيدحلا

 .«!؟قلعلا رذع ام نکلو !(۲۲۵/۱) ٠ مصاوعلا» ةمدقم يف كلذب حرص امك ءانايحأ اهيلإ اجلي

 .(!) انکمتف اًيلاخخ اّبلق فداصف «یوما هب ىراجتي هنآ هرذع :تلق



 ۱۸۳۳ يزورملل - « هنسلا د بانك

 نبا بک ىلع فقو هنأ عطقن نع نیینامیلا ءاملعلا نم نيققحلا ضعب نأ :رخالا رمألا =

 هتوبث ةهج نم دیج مالکب ثيدحلا اذه ىلع ملكت دق -یلبقلا حلاص خيشلا وهو الآ- ریزولا

 اذإ تنأو یزولا نبا ىلإ كلذب ريشي هناکف «ثيدحلا اذه فعض مهضعب نأ هيف رکذ دقو یانعمو

 لاکشتسا لب نی امنإو .دنسلا ةهج نم نكي مل فیعضتلا نأ ىلإ ريشي هتدجو ؛همالک تلمأت

 .دئاوفلا نم هيف ال ؛هيلإ راشلا همالک ةصالحخ لقنآ نأ ىرأو «هانعم

 :(4۱4ص) «خیاشلاو ءابالا ىلع قحا راثيإ يف خماشلا مّلَعلا» يف -ىلاعت هللا هحر- لاق

 ال ثيحب ءأضعب اهضعب دشي «ةريثك هتاياور «(ةقرف نيعبسو ثالث ىلإ ةمألا قارتفا) ثيدحو»

 يذلا صاعلا نب ورمع نبا ثيدحو ءاذه ةيواعم ثيدح ركذ مث) .. اهانعم لصاح يف ةبير ىقبي

 ؛«ةلم الإ رانلا يف اهلك» :هلوق يف لاكشإلاو (:لاق مث «يذمرتلا هنسحو يقارعلا ظفاحلا هيلإ راشأ

 ممألا رئاس يف مهنأ عم «ةئجلا لهأ فصن اونوكي نأ وجرملا نأو ممالا ريخ مهنأ مولعلا نمف

 ضعبف ؟اذه ىشمتي فيكف ؛ثيداحألا هب تحرص امبسح ؛دوسألا روثلا يف ءاضيبلا ةرعشلاك

 :لاق .«مالكلا لوأت مهضعبو «ةتباث ريغ ةدايز يه :لاقو «ةلمجلا هذه فعض يف ملكت سانلا

 دق كلذ نإف ؛فالتخا ىندأ اهنم عقي ال نأ ةيجانلا ةقرفلا نم دارملا سيل هنأ مولعملا نمو»

 تققح اذإو .اهعدتبا ةلقتسم ةقرف اهبحاص ُرّيَصَت ةفلاخ يف مالكلا امنإ ةباحصلا ءالضف يف ناك

 ءرصحتت داکت ال دسافلا مئاظع هيلع بترتي اميفو «لئاسملا تامهم ين ةعقاولا عدبلا هذهف ؛كلذ

 نورخآ فلاخو موق ىلإ مهضعب , ماتلاو «تبزحت دق ىتلا قرفلا هذه يف ًانیعم صخت ل اهنكلو

 .«ةديدع لئاسم بسحب

 :هتصالخ امب لاكشإلا نع باجأ مث

 نیحالفلاو دیبعلاو ءاسنلاک ؛مهوأك مهرخآ :ةماعلاف ؛ةصاخو ةماع سانلا نإ»

 عادتبالا نم مهرخآ ةءارب يف كش الف ؛ءيش يف ةصاخلا رمأ نم سيل نع مهوحنو ؛ةقوسلاو

 .مهوأك

 «غلبم لك اهتيوقت يف غلبو «هینیع بصن اهلعجو ةعدبلا عرتخا عدتبم مهنمف ؛ةصاخلا امأو
 امبرو .بصعتلاو هقفلا يف هطمت نم ماوقأ هعبت مث ةنسلاو باتكلا حئارص اهيلإ | دري الصأ اهلعجو

 هاقح ةعدتبملا مه ءالؤهو «مدقملا مهمامإ هنكلو «هلمحتي ملام ه هولّمحو اهيلع اوعرفو هتعدب اوددج

 ۹۰ :میرم] «اَذَه لابجلا رخَتَو ضزالا ست هنم نطفي تاَواَمّسلا ٌداكت# «ريبك ءيش وهو

 حئابقلا رئاس لعفیو قاطی ال ام فلكي هنوککو .فلكملا هرادقإ يفنو «-ىلاعت- هللا ةمكح يفنك

 يردن الو «-ىلاعت- هللا دنع ًاعيمج اهقئاقحو «كلذ نود وه ام اهنمو !نهتاوخأو «هنم حبقت الو

 = .ةقرف نيعبسو ثالثلا ىدحإ نم اهبحاص ريصي اهيأب



 يزورملل - « ةنسلا » باتك ۱۸

 دنع هنکلو «فینصتلاو سیردتلاب مهداوس یوقو مهرصانو ءالژم عبت نم سانلا نمو =

 هلعلو «يفخ هجو ىلع نکل ؛عضاوم يف اهضوقن ثاحبألا كلت يف سد دقو «قحلا ىلإ مجار هسفن

 ىلإ ةيذألا تغلب ابرو «هضرع يف هل مهؤاذيإو هسفن طاطحنا هيلع مظع وأ «ةئيند ةحلصم لخت
 .هسفن

 هللا ىلع هباسحو «هتافرصت يف طبختو «لطابلا نم قحلا فرع دق لجرلاف ؛ةلمجلا ىلعو

 نمادحأدجت داكت امو .هرذع لبقي وأ «هلاح رهاظب بحأ نم عم هرشحي نأ امإ ؛-هناحبس-

 كلذو «ناكمب مهربخ عقي مل امبرلف «ريثك -هللاو- مهرش نكل «كلذ لعف دقو الإ راظنلا ءالؤه

 هللا مهانغأ دقو «ثحبلاب نوطيحلا ءايكذألا الإ اهوسد يتلا ةيفخلا ةحمللا كلتل نطفي ال هنال

 هللاو .هيفخيو قحلا ملعي ناك لجرلا نأ اوملعي نأ ةدئاف ريبكب سيلو ةحمللا كلت نع مهملعب

 .ناعتسملا

 يف بردت دقو «قئاقحلا ىلع موجهلل ئيه الو «قیقحتلا لهآ نم سيل نم سانلا نمو
 هنيب ثاحبألا حاورأ نكلو هولصح ام ءاثغ نم اريثك ظفحو «ثاحبألا لئاوأ فرعو «سانلا مالك

 «سوفنلا يف مهعقول فلسلا نع ىضرلاو ءافتكالاو ةمها روصقل كلذ نوكي دقو «لئاح اهنيبو

 اوكردأ الو ءةصاخلا ةصيصخب اوظحي ۸ مهنإف ؛اردق نولذرألاو ءاددع نورثكألا مه ءالؤهو

 .ةماعلا ةمالس

 .اعطق ةعدتبم :ةصاخلا نم لوألا مسقلاف

 .عادتبالا هرهاظ :يناثلاو

 .عادتبالا مكح هل :ثلاثلاو

 .ةنسلاو باتكلا ىلع اولبقأ .نيرخآلا نم ليلقو نيلوألا نم ةلث ؛عبار مسق ةصاخلا نمو

 .مهينعي ال ام فلکت اوكرتو ءامهب اومجحأو اومدقأو ؛هنع اتكس امع اوتكسو ءامهريسب اوراسو
 باتك ةوالت مهدحأ نيع ةرقو «مهسوفن ةايح نم مهدنع رثآ ةنسلا ةايحو تمالسلا مهمهت ناكو

 يوبن ثيدح توبث ةفرعمو «ةيورملا تاريسفتلاو ةيبرعلا ةقيلسلا ىلع هيناعم مهفو «-یاعت- هللا

 كبر ءاش نمو مهرسأب ةماعلا مهيلإو «ةيجانلا ةقرفلا مهو ءاقح ةنسلا مه ءالؤهف ؛امكحو اظفل

 .مهتاينو مهتعدب ردقب هملع بسحب «نيروكذملا ةثالثلا ةصاخلا ماسقأ نم

 ؛ةمألا مظعم ىلع كالحلا وهو ءروذحملا لاؤسلا كمزاي إل ؛كل انركذ ام عيمج تققح اذإ

 نيمسقلا لعلو .ةمدقتملا راصعألا يف ةصاخلا كلذكو ءاثيدحو اميدق ةماعلا مه اددع رثک الا نأل

 عادتبالا كس يف ماظنلا نم كبر ةمحر مهذقنت ؛لوألا نم هتعدب تفخ نم اذکو «نيطسوألا

 -ثيدحلا یضتقم ىلع انملکت انکل «ملسم لكل عسوآ كبر ةمحرو «ةيورحخ ألا ةازاحلا بسحب
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 اءزج مهدارفآ عومجم نوکی ال هلعلف -قرفلا ترثک نإو- ةعدتبلا قرفلا دارفآ نأو «هقادصمو=
 لئاضف ثیداح ال ثيدحلا ةضقانم داقتعا نم ملست اذه لمأتف «نيملسملا رثاس نم ءزج فلآ نم

 .«ةموحرملا ةمالا

 لجرلا ملع ىلع لدي «نیتم مالک وهو ملا هحر- لَبَمْلا خیشلا مالک رخآ اذمو :تلق

 ریزولا نبا ةدمع هنأ نظآ يذلا لاکشالا نم ثيدحلا ةمالس ملعت هنمو «هرظن ةقدو هلضفو

 ثييح نم ثيدحلا اذه ةحص نع ةنابالل انقفو نأ ىلع هل دمحلاو «هايإ هلالعا يف -هللا هحر-

 .وه الإ هلا ال قفولا وهو «هنتم ثيح نم هنع ةهبشلا ةلازاو «هدانسإ

 «ظحاجملا بدآ» هباتک يف رکنی رضاحلا رصعلا يف باتکلا دحأل مالک ىلع تفقو مث

 ؟تیدا اذه حص ولو» :لوقي وهف !ظحاجلا هخيش نع عافدلل ؛ثيدحلا اذه ةحص (١56ص)

 ولو «ميحجلا يف دولخلا اهتيبلغأ ىلع لجسي ذإ ؛ةيمالسإلا ةمالا روهمج ىلع ىربك ةبكن ناكل

 رخآ ىلإ 2... ةدر ةلاح يف مهايإ ًاربتعم ةاكزلا يعنام هجو يف ركب وبأ ماق امل ؛ثيدحلا اذه حص

 خيشلا مالک ةءارق دعب اميس ال «هنالطب حوضول ؛هیلع درلا فلكت نع هتياكح ىنغي يذلا همالك

 .مدقتملا يلبقملا

 راشملا بتاكلا هدروأ امنإو «ثيدحلا يف لصأ هل سيل ؛«میححا يف دولخلا» هلوق نأ ىلع

 ءانّيب امك هلك كلذ نم ملاس وهو ؛ثيدحلا يف نعطلل ةعيرذ كلذ ذختيل ؛هسفن دنع نم هيلإ
 .ه.ا «هقیفوت ىلع هلل دمحلاو

 «ميقتسملا طارصلا ءاضتقا» يف -هللا همحر- ةيميت نبا مالسإلا خيش لاق :ةيناثلا ةدئافلا

 «ةيواعمو .دعسو «ةريره يبأ ثيدح نم هيب ىنلا نع روهشم قارتفالا اذهو» :(۱۲۰ /۱)

 .۷... مهریغو «فوع نب ورمعو

 طقف نیدلا يف اما :ةي ىنلا هب ربخآ يذلا فالتخالا اذه مث» :(۱۲۳/۱-۱۳۲) لاقو

 = .طقف ايندلا يف فالتخالا نوكي دقو «ءامدلا ىلإ لوؤي دق مث ءايندلاو نيدلا يف امإو

 اهيف لمحو «تامرحلا اهيف كهتنت تاموصخو نتف فالتخالا اذه ببسب ثدح دق هنأ :ىنعمب ()

 نم مهريغو ضفاورلاو ةلزتعلاو جراوخلا ببسب ثدح امك امامت ءامدلا ليستف ؛سانلا لتاقتي مث «حالسلا

 نملسلا ناوخالاو نییرفکتلاو نييبزحلا نم ةرصاعلا تاهاج الاو ءاوهالا تاحصاکو ءاعدق عدبلا لهأ

 مهعدب قيقحت ليبس يف ءامدلا نولحتسيو «نتفلا نوريثي ءالؤهف ؛اثیدح مهوحنو -نيرشعلا نرقلا جراوخ-
 !ةمالا ىلع اهضرفو «مهئاوهأو

 اهملس- نيفيرشلا نيمرحلا دالب اريخأو ؛ةديعبب انع رئازجلاو رصم امف ؛كلذ ىلع دهاش ربكأ عقاولاو
 .- هللا
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 :-هناحبس- هلوق يف هنع ىهن ام وه :ثيداحألا هذه هيلع تلد يذلا فالتخالا اذمو =

 فتم ارش نیا ی :هلوفو ۵ :نارمع لآ] هاولتحاَر اوقَرَفَت َنيِذْلاَك اونوکت الو

 وبا ًامیقتنم يِطاَرص اَذَه ناول :هلوقو 49 :ماعنألا] ءيّش يف مهنم تن اعيش اوناکو

 .[۱۵۳ :ماعنألا] «لبسلا اوب الو

 :هیبآ نع ءصاقو يبأ نب دعس نب رماع نع " «هحیحص» يف ملسم هاور ال قفاوم وهو

 «ةيواعم ىنب دجسمب رم اذإ ىتح ۳" ةيلاعلا نم «هباحصأ نم ةفئاط يف ةي هللا لوسر عم لبقأ هنآ»

 ؛اثالث يبر تلأس» :لاقف ءانيلإ فرصنا مث ءاليوط هبر اعدو هعم انيلصو «نيتعكر هيف عكرف لخد
 يبر تلاسو ءاهيناطعأف ؛"“”ةئملاب يتمآ كلهي ال نأ يبر تلأس :ةدحاو ینعنمو «نيتنثا يناطعاف

 .«اهينعنمف ؛مهنیب مهسأب لعجي ال نأ هتلأسو ءاهيناطعأف ؛قرغلاب يتمآ كلهي ال نأ

 يل "یوز هللا نإ» :ِكَك هللا لوسر لاق :لاق «نابوث نع '*”(هحيحص» يف -اضيأ- یورو

 :نيزنكلا تيطعأو ءاهنم يل ىوز ام اهكلم غلبيس ىتمأ نإو ءاهبراغمو اهقراشم تيأرف ءضرألا

 اودع مهيلع طلسي ال نأو ءةماعب ةنسب اهكلهي ال نأ :ىتمأل يبر تلأس ينإو ««©ضييبألاو رمحألا

 دري ال هنإف ؛ءاضق تيضق اذإ !دمح اي :لاق يبر نو ت مهتضيب حيبتسيف مهسفنآ ىوس نم

 ءمهسفنأ ىوس نم ًاودع مهيلع طلسأ ال نأو «ةماعب ةنسب مهكلهأ ال نأ كتمأل كتيطعأ ينإو
 نوکی ىتح ؛-اهراطقأ نيب نم :لاق وأ- اهراطقأب نم مهيلع عمتجا ولو «مهتضیب حيبتسيف
 ىلع فاخأ امنإ» :دازو ««هحیحص» يف يناقربلا هاور . «ًاضعب مهضعب يسيو ءاضعب كلهي مهضعب

 قحلي ىتح ةعاسلا موقت الو .ةمايقلا موي ىلإ عفري / فيسلا مهيلع عقو اذإو «نيلضملا ةمئالا يتمأ

 نوباذك یمآ يف نوكيس هنإو «ناثوألا يتمأ نم "ماشف دبعي ىتحو «نيكرشملاب یمآ نم يح

 قحلا ىلع ىتمأ نم ةفئاط لازت الو .هدعب يپ ال هنيينلا اخ انأو ين هنأ معزي مهلك ؛نوثال

 3 .«-یاعتو كرابت- هللا رمأ يت رأي ىتح مهذخ نم مهرضي ال ةروصنم

HH EHوه © # © ©  HESHم هم اچ اه و ةاش اه  

.)۲۸۹۰۱( )1( 

() 

 .ةنيدملا نم دجن ةهج نم ناك ام (ب)

 .طحقلاو بدحلا یه (ت)

 ۲۸۸۹ (ت)

 .مجو مض (ج)

 .رصيقو ىرسك يكلم ىلإ ةراشإ ؛ةضفلاو بهذلا امه (ح)

 .مهتزوحو مهلصأ :يأ (خ)

 .سانلا نم تاعامجلا (د)
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 نم دب ال فالتخالاو ةقرفتلا نأ ىلإ ريشي ؛هجو ريغ نم يَ ینلا نع ظوفحم ینعلا اذهو =
 نب لارا یور امك ؛ةمالسلا هل هللا ءاش نم هنم اوجنیل ؛هتما رذحي ناکو ؛ةمألا يف امهعوقو

 تذحأف «اهفالخ أرقي ةه ینلا تعمس ةيآ أرق الجر تعمس :لاق ؛دوعسم نب هلادبع نع «ةربس
 امکالک» :لاقو «ةيهاركلا ههجو يف تفرعف هل كلذ ترکذف لك ىنلا ىلإ هب تقلطناف «هديب
 :ملسم هاور ؛اوكلهف اوفلتخا مكلبق ناك نم ناف ؛اوفلتخت الو «نسح

 نم رخآلا عم اسم نيفلتخملا نم دحاو لك دحج هيف يذلا فالتخالا نع ی ينلا ىهن

 .اوكلهف اوفلتخا انلبق ناك نم نأب :كلذ للعو «هأرق اميف انسحم ناك نيئراقلا الك نأل ؛قحلا

 ممالا هيف فلتخا امك باتکلا يف فلتخت ال مالا هذه كردأ» :نامثعل ةفيذح لاق اذطو

 يبنلا هنع یهن يذلا فالتخالا نآرقلا فورح يف نوفلتخي قارعلاو ماشلا لهأ یار ام” «مهلبت

 :نيئيش كلذ دافاف

 .اذه لثم يف فالتخالا ميرحت :امهدحأ

 .مهتهباشم نم رذحلاو ءانلبق ناك نه رابتعالا :يناثلاو

 :وهو «برضلا اذه نم هدجت ؛ءاوهألا ثروي يذلا ملا نيب فالتخالا رثكأ نأ ملعاو

 ؛رخآلا هيلع ام يفن يف ًاتط تهضعب يف وأ- هتبثي اميف ًابيصم نيفلتخملا نم دحاو لك نوكي نأ

 ؛هريغ فرح يفن يف ًاتطخ «هملع يذلا فرحلاب ةءارقلا يف ًابيصم ناك امهنم لك نيئراقلا نأ امك
 ناسنإلا ةطاحإ نأل ؛تابثإلا يف ال .بيذكتلاو دوحجلا وه يذلا يفنلا يف عقي امن لهجلا رثكأ ناف

 نأل ؛ضعبب اهضعب هللا تايآ برضت نأ ةمألا هذه تيهن اذطو «هيفني اب هتطاحإ نم رسيأ هتبثي اه

 ذإ ؛-اداضت امهنيب نأ دقتعا اذإ- ىرخألاب رفكلاو «نيتيآلا ىدحإب نامبإلا :برضلا نومضم

 .ناعمتجي ال نادضلا

 نب هللادبع نآ» :يراصنألا حابر نب هللادبع نع -اضيأ- لسم هاور ام :كلذ لثمو

 جرخف «ةيآ يف افلتخا نيلجر تاوصأ عمسف ؛اموي ٍة هللا لوسر ىلإ "ترجمه :لاق ؛ورمع
 ممألا نم مكلبق ناك نم كله امنإ» :لاقف .بضغلا ههجو يف فرعي كي هللا لوسر انيلع

 -ِ .«باتکلا يف مهفالتخاب

 .(هفارطآ-۲۱۰) «هحیحص» يف وهو «يراخبلا دارفأ نم وه امنإو «(هحيحص يف ملسم هوري مل ()

 .(۹۸۷) «هحیحص» يف يراخبلا هجرخأ (ب)

 (ت) )5١050(.

 .رحلا دادتشا دنع راهنلا فصن یهو ؛ةرجافا ف تبهذ (ث)
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 انجحح :لاق تا ۰ هللا كليع- رماع يبا نع «ينزوما هيلا دع نيرعنا

 بجوی كلذو ءانلبق ناك نم كاله ببس باتكلا يف فالتخالا ناب ری هبضغ لّلعف =

 .ًاعون هريغ ينو هأنیع اذه يف مهقيرط ةبناج
 :نامسق نآرقلا يف هللا هركذ ام ىلع فالتخالاو

 كبَر مُر نم الا َنيِفِلتْحُم نوار الو :هلوق يف امك ؛اعیمج نيتفئاطلا مذي :امهدحأ

 ناب َكِلْذ# :-یلاعت- هلوق كلذکو .فالتخالا نم نینئتسم ةمحرلا لهأ لعجف ؛[۱۱۹- ۱۱۸ :دوه]

 كلذکو ۰۲۱۷7 : ةرقبلا] )يوب قاقیش يهل باتكلا يف : اوفتحا نیل نو قلاب باتکلا نت هلا

 ۱۹ :نارمع لآ] می مْلِعلاْمُهءاَج ام بنی الا باتکل او نیا فلت مو :هلوق

 »)1۰0 :نارمع لآ] تانيا ُمُهءاَجاَم ٍدْعَب نم اوفلتخاو اور نیک اونوكت الو :هلوقو

 ١[. 8 :ماعنألا] 4ءْيش يف ْمُهْنِم تن اعيش اونأكو ْمُهنيِد اوكرف َنيِذْلا نإ :هلوقو

 موی ىلإ ء ًءاَضْعَبلاَو َةَواَدَعْلا مهنیب انيَرغأف# :هلوقب ىراصنلا فالتخا فصو كلذكو

 :هلوقب دوهيلا فالتخا فصوو 4 :ةدئاملا] 4َنوُعتْصَي اونا امب هللا هبي َفْوَسَو ِةَماَيِقلا

 :ةدئاملا] هللا اًماَفْطَأ بحل ارات اوُدَقْوَأ املك مال موي ىلإ ءاضغبلاو ةَاَدَعْلا مُني انيقلأو

 .[ 0 :نونمؤملا] نوخرف ْمِهْيَدَل اًمب بزج لک اربژ مهيب ْمُهَرْمَأ اوعطقتفل :لاقو [ 6

 رانلا يف اهلک» :لاق ؛ةقرف نيعبسو ثالث ىلع قرتفتس :ةمالا هذه فصو | و ینلا كلذكو

 ؛«يباحصأو مويلا هيلع انآ ام لثم ىلع ناك نم» :ىرخألا ةياورلا ينو .«ةعامجلا يهو ؛ةدحاو الإ
 .ةعامجلاو ةنسلا لهأ مه ؛ةدحاو ةقرف الإ ؛نيبناجلا نم نوكلاه نيفلتخملا ةماع نأ :نیبف

 :هببس نوكي نيفرطلا نم مومذملا فالتخالا اذهو

 .كلذ وحنو «ضرألا يف ولعلا ةدارإو ءدسحلاو يغبلا نم سوفنلا يف امل «ةينلا داسف :ةرات

 وأ بسن يف هقفاوي نم لوق بحي وأ «هيلع زيمتيل هتبلغ وأ «هلعف وأ ءاهريغ لوق مذ كلذل بجیف
 رثكأ امو «ةسائرلاو هل فرشلا لوصح نم هلوق مايق يف ال ؛كلد وحنو تقادص وأ دلب وأ بهذم

 .ملظ اذهو ! !مدآ ينب , نم اذه

 ليلدلاب لهجلا وأ «هيف ناعزانت يذلا رمألا ةقيقحب نيفلتخملا لهج -ةرات- هببس نوكيو

 .ليلدلا يف وأ «مكحلا يف :قحلا نم رخآلا عم امب امهدحأ لهج وأ ءرخآلا امهدحآ هب دشري يذلا

 .ًاليلدو ًامكح قحلا نم هسفن عم اب املاع ناك ناو

 ناك ُهَنِإ ناسنالا اًهَلَمَحَول :-هناحبسس- لاق امك ؛رش لك لصأ امه :ملظلاو لهجلاو
 .ه.1 ([۷۲ :بازحألا] «ًالوُهَج امولظ

 .اطخ وهو «يجن» :لوصألا عيمج يف )١(
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 كلمح امف :لاق ءال :لاف !؟صصقلا اذهب َتْرِمُأ :لاقف «ةيواعم هيلإ لسراف

 دقت تنك ول :لاق هللا ءاَمْلَع املع رشنن ا اب صقن نأ ىلع

 نإ تن رقم سه «تلعفل ؛هده يترم لبق كيل

 رس رس 6

 ۳ نیشنا ىَلَع يف اوقرتفا و باتکلا لفآ نا :لاق رج هللا 8

ن دلت یلع قس ئال ره ناو کلم نیس مو
 : قصي م یم

ِهو ؛ةَدِحاَو لإ رانلا يف اهلک ارم
 . ©(ةعاّمجلا : :ي

 نم مکریفل الإ مكيين هب ءاَج امب اوُموقت ْمَل نا اوبَرعلا َرَشْعَم اي وللاو

 .هب موی ال نآ ىَرْحَأ سانلا

 نع «ةداتق انث :يعازوألا انث :ةريغملا وبأ انث :ىيحي نب دمحم انثدح -۰

 .جيرختلا رداصم يف امك ؛باوصلا وه تبثملاو ءأطخ وهو ««لاق» :طوطخملا يف )١(

 !«ىلع» :«م» يف (۲)

 . «نيتنث» : م 2 )۳)

 .ملعا هللاو قایسلا هیضتقی امك ؛باوصلا وه تبثملاو «ةقرف» :طوطخلا يف )٤(

 يضر- ةيواعم لوق نم وه هدعب يذلا مالکلاو .ثیدحا نم عوفرلا يهتني انه ىلإ () ۱

 هيلع قلعلا !روتکدلا لعج ذإ ؛4م» يف عقو ام فالخب اذهو فيم ينلا لوق نم سیلو «-هنع هللا

 !!عوفرملا نمض د ربخالا -هنع هللا يضر- ةيواعم مالک

 ءایضلا هقیرط نمو- (۱۳۳۳۸/۵۱/۲۱) دمحأ مامالا هجرخآ - حیحص هدانسا -۰

 /۸) «یرکلا ننسلا) يف يفقهيبلاو 6۲۳۹۲ ۱۶۰-۸۱۷ /۷) «ةراتخلا ثيداحألا» يف يسدقلا

 .هب -جاجحلا نب سودقلادبع- ةريغلا يبآ نع امهالک ؛یئاطلا فوع نب دمحم قیرط نم ١

 (۲۹۲۳ /۳۳۷-۳۳۸ /۵) «هدنسم» يف یلعی وبأو 4۷7۵/۲۳ /4) دواد وبآ هجرخأو

 «ةراتخلا ثيداحألا» يف امك ؛«هدنسم» يف هیوهار نب قاحسإو «ملسم نب دیلولا نع نیقیرط نم

 مكاحلاو )1١١//50177/161(.: «راثآلا لكشم» يف يواحطلاو «سنوي نب ىسيع نع (۷)

 «هدنسم» يف ىلعي وبأو ٤۷٦٥(« /757/5) دواد وبأو سکب نب رشب قيرط نم )۱٤۸/۲(

 -۱۵ /۷) «ةراتخملا ثيداحألا» يف يسدقملا ءايضلا هقيرط نمو- ("1117/477-177/0)

 نب ديلولا قيرط نم (۱۷۱/۸) يقهيبلاو «ىلحلا ليعامسإ نب رشبم قيرط نمم ۹

 =مكاحلاو «فسوي نب ديزي قيرط نم (۳۳/۱-4۰/۳۳۷) «ةعیرشلا» يف يرجآلاو «ديزم
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 ؛يصيصلا ريثك نب دمحم قيرط نم 47٠١( /5) «ةوبنلا لئالد» يف يقهيبلاو ۱۸-۱۷ /۲)-

 .هب يعازوألا نع مهتعبس

 !«نيخيشلا طرش ىلع حيحص وهو» :-يصيصملا قيرط نم هاور نأ دعب- مكاحلا لاق

 :هوجو ةثالث نم -هللا همحر- مهو دقو :تلق

 .ملسم دارفأ نم وه امنإو «ةداتق نع يعازوألل وري مل يراخبلا نأ :لوألا

 :«بيرقتلا» ينو هیف ملكتم كلذ عم وهو ءةتبلأ هل اجرخي مل -اذه- يصيصملا نأ :يناثلا

 .«طلغلا ريثك قودص»

 .انیش هل اجرخي ملو «يدلبلا مثيهلا نب ميهاربإ وه يصيصملا نع هيوار نأ :ثلاثلا

 مامالا دنس نع- (4۵۸/۲) «ةنجلا لالظ» يف -هللا همحر- ينابلألا مامإلا انخيش لاقو

 .«امهطرش ىلع حيحص هدانسإ» :-دمحأ

 .ةداتق نع يعازوألل وري مل يراخبلا ناف ؛ملسم طرش ىلع حيحص هدانسإ لب :تلق

 يهف ؛يردخلا ديعس يبأ نع ةداتق قيرط امأ «سنأ نع ةداتق قيرطل ةبسنلاب اذه لوقأ

 .ائيش ديعس يبأ نم عمسي مل ةداتق ناف ؛ةفيعض

 هعمسامنإ ءيردخلا ديعس يبأ نم ةداتق ثيدحلا اذه عمسي مل» :(۱6۸/۲) مكاحلا لاق

 .(دیعس يبآ نع يجانلا لكوتملا يبأ نم

 6۹۳۹/۵۸ /۲) (ةنُسلا» يف مصاع يبأ نبا اهجرخأ :هذه لكوتملا يبأ قيرط :تلف

 (۱۸/۲) مكاحلاو ءراكب نب دمحم قيرط نم (۲۷۱۱/۰۳/6) «نييماشلا دنسم» يف يناربطلاو

 نع «ةداتق نع «ريشب نب ديعس نع امهالك ؛-يخونتلا نامثع نب دمحم- رهامجلا يبأ قيرط نم
 ۱ .هب لکوتلا يبا

 .ريشب نب ديعس فعضل ؛فیعض دانسإ اذهو :تلق

 نم لك ؛ةداتق نع يعازوألا عباتو

 ؛(۱۷۵/۲۲/۱) هجام نباو ؛(57/5/,57؟155 /5) دواد وبأ هجرخآ :دشار نب رمعم - ١

 (دنسملا» يف دمحأو «قازرلادبع قيرط نم (۱۵۹/4۵/۲) «ةنُسلا» يف دمحأ نب هللادبعو

 ءايضلاو ۱۵۸/6۵ /۲) «ةنسلا» يف هللادبع هنبا هنعو- (۱۳۰۳۲/۳۳۲-۳۳۵/۲۰)

 مكاحلاو «يناعنصلا ديز نب حابر قيرط نم- (۲۳۹۳/۱۷ /۷) «ةراتخلا ثیداح ألا» يف يسدقملا

 .هب رمعم نع مهتثالث ؛يناعنصلا فسوي نب ماشه قيرط نم 7)
 ! ىهذلا هقفاوو ؛ءاجرخي لو نيخيشلا طرش ىلع حیحص ثيدح اذه :مكاحلا لاق

 = !«نيخيشلا طرش ىلع حيحص دانسإ» :؟«ةنجلا لالظ» يف -هللا هحر- انخيش لاقو
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 يِتَمَأ يف ُنوكيَس» :لاق ی ینلا نا :يردخلا ديعس يبأ نعو كلام نب سنا
 واجي ال نر نور لا ویو هل نوئيضُ مو و فال

 نی نوقرمی ویایص عم ُةَماَيِصَو یالص عم ُةتالّص مُكُدَحَأ ٌرِقْحَي مهيار
 وقوف ىَلَع دن یتخ نور ال مث تّییرلا نم مهسلا قُرْمَي مک نیلا
 وللا) با ین نون وتو مُهّلَق نمل ىَبوُط تقی یا رش مه

 لوسر اي و ملل ىلذأ ناک مّ ت همي يف ځي اوي"

 .(قيلحتلا» :لاق ؟مهامیس ام !هللا

 دارفآ نم يه امنإو «(ةداتق نع رمعم) ةمجرتلا هذهل جرخي مل يراخبلا ناف ؛رظن هيف :تلق =

 «للعلا» يف ينطقرادلا لاق ؛ةداتق نع رمعم ةياور يف ظافحلا ضعب ملكت دقو اميس ال ءملسم

 .«شمعألاو ةداتق ثيدحل ظفحلا ئيس رمعم» :(۳۹ق /٤ج)

 «ةراتخملا ثيداحألا» يف يسدقلا ءايضلا هجرخأ :يميتلا ناخرط نب ناميلس -۲

 ءدمحت نب طابسأ نع «يئاطلا برح نب يلع انثدح :يطئارخلا قيرط نم (77295/18-137790)

 .هب نامیلس نع

 .تاقث هلاجر ؛حیحص دنس اذهو :تلق

 .ةداتق طاقساب هب هيبأ نع هاورف ؛يميتلا نامیلس نب رمتعم :دمحم نب طابسآ فلاخو

 .هب رمتعم نع «ذاعم نب هللاديبع نع (۹6۵ 571١/ /۲) «ةنسلا» يف مصاع يبأ نبا هجرخآ

 نوكت وأ ؛نادانسإ هيف ناميلسل نوكي نأ امإف .ملسم طرش ىلع حيحص دنس اذهو :تلق

 .ملعأ هّللاو هربغ نم هثیدحجب یردآ وهو «هيبأ نع انه هيوري هنإف ؛طابسأ ةياور نم حجرأ رمتعملا ةياور

 طرش ىلع حيحص هدانسإ» :(ةنجلا لالظ» يف -هللا همحر- ينابلألا مامإلا انخيش لاق

 .«(نيخيشلا

 .ملسم دارفأ نم رمتعملا نع ذاعم نب هللاديبع ةياور :تلق

 45٠(. /408/1) «ةنسلا» يف مصاع يبآ نبا هجرخأ :ریشب نب دیعس -۳

 .قرطلا نم قبس ام ىلع ةدمعلاف ؛«بيرقتلا» يف امك ؛فیعض :-اذه- ديعس :تلق

 .هليصفت مدقت امك بير الب حيحص ثيدحلاف ؛ةلمجلابو

 .هنم رتولا عضوم :مهسلا قوف (۱)

 .«م) نم طقاس نيسوق نيب ام ()



 يف يوسفلا هجرخأ - (سنأ نع ىرخألا هقرطب حيحص وهو) فيعض هدانسإ -۱

 «ةعامجلاو ةنسلا لهأ داقتعا لوصأ حرش» يف يتاکلاللا هقيرط نمو- «خیراتلاو ةفرعملا»

 -۱۱۹/۱) (ةجحلا نايب يف ةجحلا» يف يناهبصألا ةنسلا ماوقو )1/١58/1١1-10١(.

 نم (۱۱۹/۱-۱۸/۱۲۰) (ةجحلا» يف ةنسلا ماوقو حلاص نب ةيواعم قيرط نم- ۰

 ةيلح» يف يناهبصألا ميعن وبأو «ضايع نب ليضفو يرازفلا قاحسإ يبأو سنوي نب ىسيع قيرط
 .هب يعازوالا نع مهتسخ ؛یتلبابلا هللادبع نب ىبحي قيرط نم (07-07 /۳) «ءایلوالا

 .هب يشاقرلا ديزي نع «يلجعلا رامع نب ةمركع :يعازوألا عباتو

 نب رمع نع «ةمثيخ وبأ انثدح :(4۱۲۷ /۱۵6/۷-۱۵۵) «هدنسم» يف یلعی وبأ هجرخأ

 .هب ةمركع نع «سنوي

 هفعض :يشاقرلا ديزيو «یلعی وبأ هاور» :(3557/5) «دئاوزلا عمجم» يف يمثيهلا لاق

 .«"حيحصلا لاجر هلاجر ةيقبو «نيل قيثوت هيفو روهمخا

 :مهنم ؛عمج يشاقرلا عبات دقو «لاق امك وهو :تلق

 مصاع يبأ نباو ۳۹۹۳/۱۳۲۲ /۲) هجام نبا هجرخأ :يسودسلا ةماعد نب ةداتق - ١

 /۹۰/۷) «ةراتخملا ثيداحألا» يف يسدقملا ءايضلا هقيرط نمو- (14/۳۲/۱) ؛ةنّسلا» يف

 ءايضلا هقيرط نمو- «دئاوفلا» يف ئرقملا نب ركب وبأو «رامع نب ماشه انث :الاق ؛ ٠

 نم- (۸۹-۲8۹۹/۹۰و ۲۹۸ /۸۹و ۲۹۷ /۸۸/۷-۸۹) «ةراتخلا ثيداحألا» يف يسدقلا

 يدادفبلا بسيطخلا هقيرط نمو -يناربطلاو ءلضفلا نب لمزمو میرخ نب رماع نب یسوم قیرط
 نع مهتعبرأ ؛يكبلعبلا غبصألا نب كلملادبع قيرط نم (4۱/۲) «ثيدحلا باحصأ فرش يف

 .هب ةداتق نع «يعازوألا نع «ملسم نب ديلولا
 .«تاقث هلاجر ؛(حیحص هدانسإ» :«ةجاح زلا حابصم» يف يريصوبلا لاق

 هحيحصت یفو) )5057/١/١(: «ةحيحصلا» يف -هللا همحر- ينابلألا مامإلا انخيش لاق

 .«دهاوشلا يف هب سأب ال هناف ؛نآلا هركذل ةرورض الو «يدنع رظن

 نسم ركذي مل هنإف ؛رامع نب ماشه يف ريسيلا مالكلا دصقي -هللا هحر- انخيش لعل :تلق

 امك هيلع عبوت اماشه نإف ؛انه نومأم رمألا اذه نإف ؛كلذك رمألا ناك اذإو هجام نبا الإ هجرخ

 دقف ؛ةيوستلا سيلدت سلدي ناك نو وهو «ملسم نب ديلولا نع هقرط عومجع حيحص وهف ؛مدقت
 .ةياغ حيحص وهف «هسيلدت رش انمأف ؛مصاع يبأ نباو هجام نبا دنع هخيشلو هل ثيدحتلاب حرص

 -(۱۲۲۰۸ /541 /۱۹) «هدنسم) يف دمحأ مامالا هجرخأ :يريمنلا هللادبع نب دايز -۲
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 :لاق ؛كلام نب سنآ ینثدح :يشاقرلا ديزي انث :يعازوألا انث :(ةریغلا وبا)

 ؛ةدابعلا يف هةاهتجاو «لمعلا يف هترق اورکذف لجر ةا هللا لوسر دنع رکذ
 نانثا فّلتخا ام ؛ُةتلتق ول يتمأ يف جرح نزق وأ اذهان ب ينلا لاقف

 يّ ناو ةر نيعبسو ىَدْحِإ ىَلَع تق رفا ليئاَرسإ ين نإ ءيا نی هدب
 .(ةَدِجاَو ةقرف الإ | راثلا يف اهلك «ةقرِ نيعبسو نیا ىَلع قرف

 .ةعامجلا يهو :يشاقٌرلا ديزي لاق

 .هب دايز نع «راسي نب ةقدص نع «نوشجالا ةملس يبأ نب هللادبع نب زيزعلادبع قيرط نم-
 يريمنلاو» )107/1١/١(: «ةحيحصلا» يف -هللا همحر- ينابلألا مامإلا انخيش لاق

 .«تاقث هلاجر ةيقبو .فیعض

 سیبلت» يف يزوخلا نبا هقيرط نمو- (۱۵/۳) دمحأ هجرخأ :لاله يبأ نب ديعس -۳

 .هب ديعس نع «ديزي نب دلاخ انث :ةعي نبا انث :بيشألا ىسوم نب نسح انث :-(۲۸ ص) «سيلبإ
 .«دهاوشلا يف نسح هدنسو» :-هللا همحر- انخيش لاق

 ىسوم نب نسح هنع يوارلاو «ةعي نبا يف فورعملا مالكلل ؛لاق امك وهو :تلق
 .هباحصأ ءامدق نم سيل ؛بیشالا

 2 يرجالاو ۰۳۲۱۸/۳۶۰ (هدنسم) ی یلعی وبأ هجرخآ :ملسا نب دیز £

 ميعن وبأو «(۲۹۹ /۳۷۱-۳۷۲ /۱) «ةنابالا» يف ةطب نباو )75577/1١-59/559(.: (ةعيرشلا)

 جيرخت» يف امك ؛(هريسفت# يف هيودرم نباو .(۲۲۱/۳-۲۲۷) «ءايلوألا ةيلح» يف يناهبصألا

 نع قرط نم (ةبيط راد ط - ۱۹/۳) میظعلا نآرقلا مسفت»و )١/ ٤۸ ٤(« «فاشکلا ثیداحا

 .هب ملسأ نب دیز نع «ةحلط نب دیز نب بوقعی نع «يدنسلا رشعم يبأ

 .-حيجن- رشعم وبآ هیفو ؛یلعی وبآ هاور» :(۲۰۸/۷) «دئاوزلا عمجما يف يمثيما لاق

 .(! فعض هیفو

 .«قايسلا اذهبو هجولا اذه نم ادج بيرغ ثيدح اذه» :ريثك نبا ظفاحلا لاقو

 نمحر لادبع نب حيجن :همساو ءرشعم وبأو» :-هللا همحر- ينابلألا مامإلا انخيش لاقو

 .«فيعض وهو «يدنسلا

 .(ةمألا قارتفا ثيداحأ مهف يف ةمالا حصنا يباتك يف اهترکذ ىرخأ قرط ثیدحللو

 .ملعا هللاو هقرط عومجم -هنع هللا يضر- سنأ نع حیحص ثیدحاف ؛ةلمجلابو

 .طوطخلا نم طقس (۱)
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  -۲لیقعان :نزح نب قعصلا ان :ةبيش ىبأ نب نابيش انثدح

 يف مصاع يبأ نبا هجرخأ- (ىرخألا هقيرطب حيحص وهو) ادج فيعض دانسإ -۲
 ۳۷ /۸) «ميظعلا نآرقلا ريسفت» يف امك ؛«هدنسم» يف ىلعي وبأو )١/ 207١/80 «ةنسلا»

 راد ط -۳/۲۸۸۰/۳۰۸/۱۲ وأ .نطولا راد ط -۳/۲۸۹۸/۲۸/۳) («ةيلاعلا بلاطملا»و

 نابيش ثيدح» يف يدنغابلا ركب وبأو ء«(۳/۲۸۲ /۲۰۷ /۱) «ةرهلا ةريخلا فاحتإ»و «(ةمصاعلا

 -۲۹) «هشیدح دئاوف نم ءزجا يف يورهلا -دمحأ نب ديبع- رذ وبأ هقيرط نمو- «خورف نبا
 يف يناربطلاو 174-١1580/110١(-« /5) «هلهأو مالكلا مذ» يف يورحلا ليعامسإ وباو ۰

 هنعو- (۲۶۸/۹) «نایبلاو فشکلا» يف يلعثلاو ۰۲۱۰۵۳۱ /۲۲۰/۱۰-۲۲۱) (ريبكلا مجعلا)

 نادمح نب ورمع وبأو «يمرضحلا هللادبع نب دمحم نع- (6۲-4۳ /۸) «لیزنتلا ملاعم» يف يوغبلا

 «نایفس نب نسحلا نع- (۲۵-۲۵۵/) «طيسولا» يف يدحاولا هقيرط نمو- «هدئاوفا يف

 (۲۲۳/۱-۲۲) «ریغصلا مجعملا»و ((5 474 /۳۷۱/6-۳۷۷) «طسوالا مجعلا» يف يناربطلاو

 .هب خوُرف نب نابيش نع مهتتس ؛ناطقلا دالخ نب دمحأ نب هللادبع نع

 :هيلع خورف نب نابيش عباتو

 «قالحخألا مراکم» 2 يطئارخلا هج رخأ :يسلايطلا -دواد نب ناميلس- دواد وبأ -۱

 /۱۱۸/۲) «هقفتملاو هيقفلا» يف يدادغبلا بيطخلاو «قارولا نسحلا نب دامح نع (۷۱۱ /۲6۸)

 ۰۲۳۵ /۱۵۰) «بادالا» و ۸1۰/۲۹۱ /۲) (ىربكلا نئسلا ىلإ لخدملا» يف يقهيبلاو 7

 نب سنوي قیرط نم (۲۳۳/۱۰) «یربکلا نتسلا»و ؛(۰7۱/۷۳/۱۲٩) «ناميإلا بعشاو

 .هب -۲۹۵-6۳۷/۲۹۹ /۱) «هدنسم» يف اذهو- يسلايطلا نع امهالک ؛بیبح

 ۳۲۱/۲۱۸۲۱۷ /۱) «هدنسما يف ةبيش یبآ نبا هجرخآ :بابحلا نب ديز -۲

 /۲) «هلضفو ملعلا نایب عماج» يف رلادبع نبا هقيرط نمو- )١1١597/587/١١( «فنصلا»و

 .-.م ۹

 2 يليقعلا هج رخأ :(مراع) بب بقلملا .-نامعنلا وبأ- يسودسلا لضفلا نب دمع -۳

 )١5/ «روشنملا ردلا» يف امك ؛«هریسفت» يف ديمح نب دبعو 1١١١-١1١١57(( 7 /۳) (ريبكلا ءافعضلا)

 بيلك نب مشيهلاو «-(1777/7) «ماکحالا لوصأ يف ماكحإلا» يف مزح نبا هقيرط نمو- ۸

 «خيرأتلاو ةفرعملا» يف يوسفلا نايفس نب بوقعيو ء(١۷۷ ۲٠۳-٤ ۲٠/ /۲) «هدنسم» يف يشاشلا

 میعن وبأو -(۸۰۷-۱۵۰۰/۸۰۸ /۲) «هلضفو ملعلا نایب عماج» يف ربلادبع نبا هقيرط نمو-

 ٩۱۵/۷۷۳ /۱۲) «ناميإلا بعش) يف يقهيبلاو ۰۱۷۷ )٤/ «ءايلوألا ةيلح» يف يناهبص الا

 = .(۸۰۸/۲-۱۵۰۲/۸۰۹) «ملعلا نایب عماج» يف ريلادبع نباو
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 «خیراتلاو ةفرعلا» يف يوسفلا نایفس نب بوقعی هجرخآ :يشيعلا كرابلا نب نهرلادبع -6 =

 يناربطلاو -۸۰۷-۱۵۰۰/۸۰۸ /۲) «هلضفو ملعلا نايب عماج» يف ربلادبع نبا هقيرط نمو-

 «ءایلوالا ةيلح» يف يناهبص الا میعن وبآ هنعو- (۲۲۰/۱۰-۱۰۵۳۱/۲۲۱) «ریبکلا مجعلا يف

 .(۹۰ 7۵ ۷۳-۷ /۱۲) «نایالا بعش» يف يقهيبلاو ۶1۸۰ /۲) مكاحلاو ۰-۱۱۷۷ /۶)

 .(۳۰/۲۲-1۳۱) «نایبلا عماج» يف يربطلا هجرخآ :ربحا نب دواد -

 .«نزح نب قعصلا :هب درفت «يدعجلا ليقع الا قاحسإ يبآ نع هوري ۸» :يناربطلا لاق
 .(يدعجلا ليقع :هب درفت ءقاحسإ يبأو ديوس ثيدح نم بيرغ» :ميعن وبأ لاقو

 هنعو- (04 /۷) «ریبکلا خيراتلا» يف يراخبلا لاق ؛ادج ثيدحلا فيعض وهو :تلق

 رکنم» :-(۲۰۱۸/۵) «لماكلا» يف يدع نباو (۱۱۰۲/۳) «ريبكلا ءافعضلا» يف ىليقعلا

 ال ام تاقثلا نع يوري «ثيدحلا ركنم» ١1480(: /۲) «نيحورجملا» يف نابح نبا لاقو ««تیدح ا

 .؟تاقثلا قفاو ناو «یور اب جاجتحالا لطبف ؛تاشالا ثیدح هبشي

 دعب هنع -اذه- يدعجلا ةياورو «نعنع دقو طلت سلدم یعیبسلا قاحسإ وبأو

 | .طالتخالا

 .«هاج رخ لو !دانسإلا حيحص ثيدح اذه» :لاقف ؛مكاحلا امأ

 هخيش نإف ؛اقثوم ناك ناو قعصلا نإف ؛حيحصب سيل :تلق» :یهذلا مامإلا هدر نكل

 .یراخبلا هلاق ؟ثيدحلا ركنم

 هبشي ال ءركنم ثيدحلا سفن» ١17(: /۲) هنبال «للعلا» يف امك ؛يزارلا متاح وبأ لاقو

 .(هب سأب ال :قعصلاو ؛ايبارعأ -اذه- ليقع نوكي نأ هبشيو «قاحسإ يبأ ثيدح

 فرعي الو ظوفح ريغ هثیدح ىنادمطلا قاحسإ ىبأ نع يدعحلا ليقع» :ىليقعلا لاقو

 | | ۱ .(هب الإ

 هرهاظ ىلع ربخلا ءارجإ نكميو «فورعم ريغ يدعجلا ليقع» :«لخدملا» يف يقهيبلا لاقو

 .4...تسث نإ

 .«ریخصلا) يف يناربطلا هاور» :(۱۳و )١/ ۹١ «لئاوزلا عمج ا يف يمئيملا لاقو

 .«ثيدحلا ركنم :يراخبلا لاق ؛دعجلا نب ليقع هيفو ««طسوألا»و

 يسلايطلا دواد وبأ هاورا :(ةرصتخم- ۳۱۳/۱6۱ /۱) («ةريخلا فاحتإ) يف يريصوبلا لاقو

 .«فيعض وهو ؛يدعجلا ليقع مهديناسأ يفو يلصولا ىلعي وبأو ةبيش يبأ نب ركب وبأو

 ريغ ؛تاقث هلاجر ءأدج فيعض هدانسإ» :«ةنجلا لالظ» يف ينابلألا مامإلا انخيش لاقو

 = .«ثيدحلا ركنم :هيف يراخبلا لوق هديفي امك ؛ادج فيعض هناف .يدعخا ليقع
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 :دوعسم نبا نع ىرخأ قيرط ثيدحللو =
 -۳۵) «ةنسلا لهأ بهاذم حرسش» يف نيهاش نبا هنعو- دواد يبأ نب ركب وبأ اهجرخآ

 مالكلا مذ» يف يورهلاو ۷۷/۱۱۹/۲(۰) «هقفتلاو هيقفلا» يف يدادغبلا بیطخاو ۰

 نمو- «خيرأتلاو ةفرعلا» يف يوسفلاو «میرخ نب رماع نب ىسوم نع- (۱۹۹/۵-۱۷۰) «هلهأو
 .حلاص نب ناوفص نع -(۱9۰۱/۸۰۸/۲) «هلضفو ملعلا نایب عماج» يف ربلادبع نبا هقيرط

 يناربطلاو 471۷ /۲) «لماكلا» يف يدع نباو ۷۱ /87-10 )١/ «ةنُسلا» يف مصاع يبأ نباو

 نب ديلولا نع مهتثالث ؛رامع نب ماشه نع (۱۷۱/۱۰-۱۰۳۵۷/۱۷۲) «ریبکلا مجعلا» يف

 نب نهرلادبع نب مساقلا نع «نايح نب لتاقم نع «فورعم نب ريكب نع «يقشمدلا ملسم
 .هب هدج نع هیبآ نع .دوعسم نب هللادبع

 . ادل هللا لوسر ظافلأ نم ظفللا بيرغ «دانسالا نسح ثيدح اذه» :نيهاش نبا لاق

 لاجر امهدحأ لاجرو «نيدانسإب يناربطلا هاور» ۲١١(: /۷) «دئاوزلا عمجم» يف يمثيملا لاقو

 .(فعض هيفو «هريغو دمحأ هقثو فورعم نب ريكب ريغ ؛حیحصلا

 يفو «فورعم نب ريكب يف ريسيلا مالكلل ؛-هللا ءاش نإ- نسح ثيدحلا دانسإ :تلق

 نم ىشخي امو .«بیرقتلا» يف امك ؛قودص :نايح نب لتاقمو "نیل هيف قودص» :«بيرقتلا»

 عمو «دواد يبأ نبا ةياور يف هخيشلو هل ثيدحتلاب حرص دقف ؛انه نومأم ملسم نب ديلولا سيلدت

 .يتأيس امك عبوت كلذ

 تاقث هلاجر «فیعض هدانسإ» :«ةنجلا لالظ» يف -هللا هحر- ينابلألا مامإلا انخيش لاق

 ثيدحتلاب حرصي لو «ةيوستلا سيلدت سلدي ملسم نب ديلولاو "رامع نب ماشه يف فعض ىلع
 .4!!ریکب هخيش ريغ يف

 نآرقلا ريسفت» يف امك ؛«هریسفتا يف متاح يبأ نبا هجرخأ دقف :ملسم نب ديلولا عبوت دقو

 .هيودبع نب يدنس نع «-يزارلا بوقعي يبأ- ةزمح يبأ نب قاحسإ نع (۳۲۸-۳۷) (ميظعلا

 .هب فورعم نب ريكب نع
 دمحلا هلو .ثيدحلا حصف ؛ثيدحلاب ًالاع ناكو «نابح نبا هقثو -اذه- يدنسو :تلق

 .دعب نمو لبق نم

 يف يذمرتلا ميكحلل هتبسن دازو )58/8/١5( «روثنلا ردلا» يف يطويسلا هركذ ثيدحلاو

 = .هيودرم نباو ذنلا نباو ء««لوصألا رداون»

EFE «©هه ناهس سه سو ها 8 58ه و © ن أه نا شه ده از و عه م ع ع  

 .تيأر امك هيلع عبوت اماشه ناف ؛رضي ال اذه :تلق (1)



 ۱۷ يزورملل - « هنسلا د بانک

 ؛دوعسم نبا نع «ةلفغ نب ديوس نع «ینادمها قاحسإ ىبأ نع «''”يدعجلا

 اي كيبل :تلق ««!ِووْعْسَُم نب أ ای :لاقف یا هللا لوسر ىلع تلخد :لاق

 ءملعأ هلوسرو هللا :تلق :لاق «؟ملْآ سانل يأ يردن :لاق !هّللا لوسر

 يف رصقُم ناک نرو سانلا فلا اذإ قحاب مم هرم رب :سانلا ملغ ناف :لاق

 ةَ اهن اج فق عن نَا ىلع يلق د ناک نم فتا لمحل

 «یّسيِع نيدو مهنيد ىلع مُهوُلاَقَ هلو نا ترآ ةقرف هام اس كم

 الو كولا ٍةاَراَوُمِب , قسم نكت مل ةقفو هريشاتماب مر ؛مُموَدَحَأو

 میرم نا ىّسِيِع نيدو ۾ هللا ني د ىلإ مُهنوُعَدَيَو مهینارهط نی ؛ اومیقی نأ
 ام اًَهوَُدَتِبا َةُيناَبَهَرَول :مهبف هللا لا نی | مهو ءاوُبهَرََو دالبلا يف اوُحاَسُ

 :هلوق ىلإ «اَهاَعر و اَهْوَعَواَمَق هللا ناَوْضِ امنا لإ مع انك

 ؛ يِنَحبنأَ و «يِنَقذَصَو دي نم نما :ِدِِكَ يلا لاقف «[۲۷ :ديدحلا] و وقف

 نوكيا مه تیر ین ال نکو ءاهتاعر غرق

 ىلع هقیلعت يف -هللا هقفو- ناملس لآ نسح نب روهشم خیشلا لضافلا انوخآ لعا :هیبنت =

 سیل لالعالا اذهو عاطقنالاب ةيناثلا دوعسم نبا قیرط (۱۳۰-۱۳۱ /۲) «ماصتعالا» باتک

 :مهنم ؛ةمئألا نم ةعامج ةداهشب تباث هيبأ نم دوعسم نب هللادبع نب نهرلادبع عامس ناف ؛ءيشب

 .متاح وبأو يراخبلاو «نیعم نباو ءيضاقلا كيرشو «يروثلا نایفس

 نب نهرلادبع نب مساقلا نع هب ساب ال دانساب (ريغصلا خيراتلا» يف يراخبلا یورو

 !تبآ اي :نهرلادبع هنبا هل لاق ؛ةافولا هللادبع رضح امل :لاق ؛هيبأ نع «دوعسم نب هللادبع

 هيدل ةجح ال هنال ؛هنم هعامس ىفن نم لوقب كلذ دعب ةربع الف «كتئيطخ نم كبا :لاق «ينصوأ

 ينابلالا مامإلا انخيش هلاق ؛ملعي ۸ نم ىلع ةجح ملع نمو عامسلاب ملعلا مدع الإ كلذ ىلع

 .(786 )١/١/ «ةحيحصلا» يف -هّللا همحر-

 .باوصلا وه تبثملاو ءأطخ وهو ««يروحلا» :طوطخملا يف ()

 .مهتمواق )0

 .نسح هدانسإ -۳

 -نع .دمحأ نب هللادبع انث ۸٠٠١(: /71/5 /8) «رببکلا مجعملا» يف يناربطلا هجرخأ



 یزورملل - « هنسلا د بانك ۱۹۸

 .هب رضنلا نع ملسا نب دالخ-

 نع «يزارلا متاح يبآ قیرط نم (۲۰/۲-۷۸۳/۱۰۷) «ةنابالا» يف ةطب نبا هجرخآو

 .هب هدج نع «نطق نب مثيلا نب ورمع نع تقودص وهو- يطساولا دمحم نب رفعج
 وهو« -روزح همساو- بلاغ يبأ ريغ ؛تاقث مهلك هلاجر ءنسح دنس اذهو :تلق

 هنسح دقو اميس ال ,ثيدحلا اذه يف ًادحأ فلاخي لو فلاخم ملام ثيدحلا نسح قودص

 /۶۱۱ /۳) (حیباصلا ةاكشم» يف -هللا هجر- ينابلالا مامإلا انخيشو .- يتأيس امك- يذمرتلا

 .(«ةاورلا ةیاده»- ۵

 :بعک نب نطق عباتو
 هنعو- «هریسفت» يف هیوهار نب قاحسإ هجرخآ :-ةقث وهو- تارفلا يبآ نب دواد -۱

 .هب دواد نع «یرقلا نب ديزي نب هللادبع انث :-(5 5) فنصلا

 يبآ نیباو ۸۰۱۳۵ /۲۱۸/۸) «ريبكلا مجعلا» يف يناربطلا هجرخأ :دیز نب دامح -۲

 .(۱۸۸/۸) «ىربكلا نئسلا» يف يقهيبلاو ۲۲ /۲۹۶-۲۹۵) «ةنّسلا لوصأ» يف نينمز

 هقيرط نمو- (۱۲۳۲/۵۵/۲) (هدنسم) يف يسلايطلا هجرخأ :ةملس نب دامح -۳

 :لوألا عضوملا يف هنعو- (۲۲۲۵۹/۵۹؛و ۲۲۲۰۸/۰٤۲ /۳۰) دمحأو -(۱۸۸/۸) يقهيبلا

 يف مالس نب ییجیو )30٠١/777/5((2 يذمرتلاو ١547/7437(-« /۲) «ةنُسلا» يف هللادبع هنبا

 ورمع وبأو (۲۲۲) «ةنسلا لوصأ» يف نينمز يبأ نبا هقيرط نمو- (أ /17-ب /4۱ق) هریسفت)

 /۵) «نايبلا عماج» يف يربطلاو -(۲۸۵/۰۲ ٦۲۳-٤ /۳) «نتفلا يف ةدراولا ننسلا» يف ينادلا

 /۰۸) (يلامألا» ف يلماحاو ۰۸۰۱۳ /۰۲۲۱۷-۲۱۸ /۸) «ريبكلا مجعلا) ۴ يناربطلاو ۰.3۵

 .(عیبلا نبا ةياور - ۸

 :يلهابلا ةمامآ وبأو .روزح همسا :لاقی ؛بلاغ وبأو .نسح ثيدح اذه» :يذمرتلا لاق

 .«ةلهاب دیس وهو «نالجع نب يدص همسا
 هقیرط نمو- )٩۹۰۱۸/4۰4/۲( «هدنسما يف يديمحلا هجرخآ :ةنییع نب نایفس ٤“

 «قشمد خيرات» يف رکاسع نباو ۲۷۸/۸-۸۰۳۰/۴۱۹(۰) «ربکلا مجعلا» يف يناربطلا

 .(۱۷ ۰/۰۲ /۱) هجام نياو -(۳۸-۳۷ ۲ )

 يف هللادبع هنبا هنعو- (۲۲۱۸۳ /۵۱۸/۳۰-۵۱۹) دهآ هجرخآ :دشار نب رمعم -0

 يف يناربطلاو ۷۸۸/۳۲۷۳۲۲ /۱) «هربسفت» يف رذنلا نباو -< ۳ ) (ةنسلا»

 /۱۵۲ /۱۰) هل «فنصلا» يف اذهو- قازرلادبع نع (۰ ۳۳/۲۲۱۷۲۲۱۰ /۸) (رببكلا مجعلا)

 = .هب - ۳۴



 ۱۹۹ يزورملل - « ةنسلا » بانک

 يف ةبيش يبأ نبا هجرخآ :-يرم وبآ- ينادحلا هللادبع نب -يرطق :لاقيو- نطق -5 =

 ,-(18/ 4 )١/ «ةنْسلا» يف مصاع يبأ نبا هنعو -(۱۹۷۳۸/۳۰۸-۳۰۷ /۱۵) (فنصملا١

 .هب نطق نع امهالك ؛فلخ نب ركب قيرط نم )7548/١-:/7/ 1١( «ةعیرشلا» يف يرجآلاو

 مهولا نوكي نأ امإف ؛(هيبأ نع) :دازف ءهيبأ نع نطق نع :يرجألا ةياور يف عقو نكل

 .ملعأ هللاو .نادانسإ هيف نطقل نوكي وأ ركب نم
 كللادبع نب ثعشأو «يعبضلا ناميلس نب رفعجو «نيكسم نب مالس -۱۰و 9و ۸و۷

 -7197/4) «ریبکلا مجعملا» يف يناربطلا مهتياور جرخأ :نايح نب شيرقو «ينارمحل ا

 Aor /YVE-TVTy) و و ۰

 ١- «راثالا لکشم» يف يواحطلا هجرخآ :يلهابلا ةدعسم نب يلع )۲۵۱۹/۳۳۸/۲(.

 دواد ثيدح» يف يوغبلا مساقلا وبآ هجرخآ :يدعسلا ينامحلا كيلس يبأ نب دواد -۲

 (ةعامجلاو ةنّسلا لهآ داقتعا لوصأ حرشا يف يئاکلاللا هقیرط نمو- «یبضلا ورمع نبأ

 - ررکم / ۷۰۱/۷۱۷ /۲) «هدنسم» يف ةماسآ ىبأ نب ثراحلاو ۱۵۱/۱۰۳۱۰۲ /۱)

 کالا طانحا -عفان نب یسوم- باهش وبآ اش :یضلا ورمع نب دواد انث :الاق ؛(«ثحابلا ةيغب»

 .هب دواد نع ؛يئاللا سيق نب ورمع نع «رغصألا طانحلا -عفان نب "هبر دبع- باهش يبأ نع
 .نسح دنس اذهو

 (نارمع لآ -51-77//91) «هربسفت» يف متاح يبأ نبا هجرخأ :بذوش نب هللادبع -۳

 .(۳۷/۲-۳۸) «قشمد خیرات» يف ركاسع نباو

 /0) «نايبلا عماج» يف يربطلاو ء(١٠٠۳ /507/5) يذمرتلا هجرخآ :حیبص نب عيبرلا -6

 )٤٠۸/ ٤۷۸(. «یلامالا» يف يلماحلاو ۸۰۳۷ /۲۱۹/۸) «ریبکلا مجعلا» يف يناربطلاو «6

 لآ-95/50) «هريسفت» يف متاح يبأ نبا هجرخأ :طايخلا يكلاملا نارهم نب ديمح -۵

 يف يدحاولاو ۶ ۷۷۸۵ اريبكلا مجعملا» يف يناربطلاو .(559١/١6١8/هو .نارمع

 .(۷۱/۱) «طیسولا)

 يئاكلاللاو ۰۸۰۵6/۲۷4 /۸) «ریبکلا مجعلا» يف يناربطلا هجرخا :ریرز نب مس -5
 .(۱۰۳/۱-۱۵۲/۱۱) «ةعامجلاو ةنسلا لهأ داقتعا لوصأ حرش» يف

 رکاسع نبا هقیرط نمو- !دئاوفلا» يف مصالا سابعلا وبأ هجرخآ :زمره نب ةقدص -۷

 - .-(۲۵۸/۱۳-۲۵۹) «قشمد خيرات» يف

 سيرو و ومادام عهدي سه 6“ "© هاش جب هسه او و 8 8 # 5 سا و اب #07

(Î)(ديز) :ىلإ «داقتعالا لوصأ حرش) 5 تفرحت ! 



 يزورملل - « ةنسلا د باتك ۳۰۰

 وه :هللا لوق تيأرأ :لجر هل لاقف )ةمامآ يبآ دنع تنك :لاق ؛بلاغ وبأ
 تاهباشتم رخأآو باتکلا مآ نه تاّمکحُم تایآ ُهْنِم باتکلا َكِْيَلَع لرنآ يذلا

 ؟ءالؤه نم ؛[۷ :نارمع لآ] نم َهَباَشَت ام َنوُعِبَتَيف غیژ مهبولق يف َنيِذَّلا ام

 «مهیف ام ملعت دق :تلق «مظعالا داوسلاب كيلع :لاق مث ءجراوخلا مه :لاق

 /۷۱۲-۷۱۷ /۲) «هدنسما يف ةماسأ يبآ نب ثراحلا هجرخآ :يزارلا رفعج وپآ - =

 .هب رفعج وبآ انث :دیلولا نب فلخ انث :(«ثحابلا ةيغبا - ۲

 ةمصع قیرط نم (۵۹/۳۷/۱) «ةعیرشلا» يف يرجآلا هجرخآ :ةلاضف نب كرابلا 6

 .هب هنع «لكوتملا نبا

 نبا ةياور - 1۷۹ /8۰۸) ؛يلامألا» يف يلماحنا هجرخآ :ریصقلا ملسم نب نارمع -۰

 .هب نارمع نع ةدعسم نب داج قیرط نم (عيبلا

 .هب ةمامأ يبأ نع «يندملا میلس نب ناوفص :يرصبلا بلاغ ابآ عباتو

 /۲) «ةنسلا» يف هللادبع هنبا هنعو- (۲۲۳۱۵ /504 )۳١/ «دنسلا» يف دمحأ هجرخآ

 .هب ناوفص تعمس :لاق ؛ضايع نب سنآ ان :-(۱۵* ۶

 .ةياغ حیحص دنس اذهو :تلف

 وهو !يلهابلا ةمامأ يبأو ميلس نب ناوفص نيب عاطقنالاب «دنسلا» ىلع قلعملا هلعأ دقو

 :يتأي ام مهتثادح نايبو مهوق درل يفكيو «رفاس -هلهأو ثيدحلا ملع ىلع- دعتو «رصاق لالعإ

 ةنس -هنع هللا يضر- ةمامأ وبآ تام امنیب (ه ۱۰) ةنس دلو ميلس نب ناوفص نأ - ١

 .(ه4م5)

 كاردإلل ةيفاك نس يهو «ةنس )۲١( ناك ةمامأ يبأ ةافو موي ناوفص ٌرمع نأ :ينعي اذهو

 .عامسلاو

 ظفاحا لقن دقف ءةمامأ ابأ ىأر ردق ناوفص نأب حرص يناتسجسلا دواد ابأ مامالا نأ -۲

 الا ةباحصلا نم اًدحأ ناوفص ري ۸» :لاق هنأ ؛هنع ٤١١( /4) «بيذهتلا بيذهت» يف رجح نبا

 .ارسب نب هللادبعو ةمامأ ابأ

 مهلوق نأ اميس ال ملعی مل نم ىلع ةجح ملع نمو «يفانلا ىلع مدقم تبثملا نأ كش الو

 .ناعتسملا هللاف «نيقباسلا ملعلا لهأ نم دحأ هلقي مل ثدح -اذه-

 .هدعب ام رظناو

 .حيبق فيرحن وهو ؛(!ةماسأ) :(م) ف )۱(



 ۳۲۰۱ يزورملل - « هنسلا د بان

 ىنب نإ :لاق مث ءاودتهت اوعیطاو «متلمح ام مکیلعو ءاوُلُمُح ام مهیلع :لاقف

 ین دیس اس يف نك قرف نيعبسو ىدحإ ىلع تقرا ليئارسا

 1° <v ه5 رس ل (5وئاَخ ایف مک لوق لب 4 دو

 وبآ ينثدح :تارفلا يبآ نب دواد انث :ءیرقلا ًابنآ :قاحسإ انئدح - 6

 «ةقرف نیعبسو ىدحإ ىلع تقرتفا ليئارسإ ىنب نأ :هربخآ ةمامأ ابآ نأ :بلاغ

 يهو ؛مظعألا داوسلا الإ رانلا يف اهلك ءةدحاو اهيلع ديزت ةمألا هذهو

 نب كلملا دبع ةفالخ يف كلذو- مظعألا داوسلا يف ام ملعت دق :تلق .ةعامجلا

 هاولُمخ ام مهيلع نكلو ؛مهامعأل هراكل يا هّللاو امأ :لاقف !؟-ناورم

 .ةيصعملاو روجفلا نم ريخ ةعاطلاو عمسلاو «متلّمح ام مكيلعو

 ركب وبأ انث :سنوي نب هللا دبع نب دمحأ انث :ىيحي نب دمحم انثدح -6

 .قباسلا ثيدحلا يف هجيرخت مدقت - نسح هدانسإ -4

 بيرغ» يف يبرحلا قاحسإ نب ميهاربإ هجرخأ - ركنم هنتمو «فيعض هدانسإ -
 ۳۷ /4) «راخزلا رحبلا» يف رازبلاو )87/١54(. «دعس دنسم يف يقرودلاو ۰6۳۵ /۲) (ثيدحلا

 ثيداحأ جيرخت» يف امك ؛«هدنسم» يف ةبيش يبآ نباو «ناطقلا یسوم نب فسوی انث :(۱۱۹۹/۳۸ -

 يف يرجآلاو ؛(«بختنم۱4۸/۱۸۱/۱-۸) (هدنسما يف ديمح نب دبعو )٤٤۸/١(« «فاشکلا

 (ةنابالا» يف ةطب نباو يزورلا دمحم نب ريهز قیرط نم (۳۱۳-۲۸/۳۱ /۱) «ةعيرشلا»

 نب دمو «يزارلا متاح يبأ قیرط نم (۳۷۰-۲۱۷/۳۷۱و ۲۰۱/۳۷۰ ۳۳۸۷۸

 .هب سنوي نب هّللادبع نب دمحأ نع مهتعست ؛ةبیش يبأ نب نامثع نب دمو «يناغصلا قاحسإ

 ؛يذبرلا ةديبع نب ىسوم هيفو «رازبلا هاور» :(555/0) (دئاوزلا عمجم» يف يمثيهلا لاق

 .ه.| (فيعض وهو

 نأ :ةحيحصلا ثيداحألا يف تبث دقف ؛رکنی ام ثيدحلا نتم يفو «لاق امك وهو :تلق

 !نيعبسو ىدحإ ىلع سيلو «ةقرف نيعبسو ثالث ىلع قرتفتس ةمالا



 يزورملل - « هنسلا د باتك ۳۲

 نا اب نع و نبل دبع تا نع شايع نب

 - الغم ىلع يأ قرت حمال الو يللا بق هن نو نیس 0

 .(ةَعامْجلا : :يهو دو الا يف اهن کو -كللذ لم نع 7

 انث :ورمع نب دمحم انث :ىسوم نب لضفلا أبنأ :قاحسإ انثدح - ٦

 /۱۵) «هحیحص) يف نابح نبا هجرخأ - (هدهاوشب حيحص وهو) نسح هدانسإ -5

 نع -(هیوربش نبا) ب فورعملا- يدزألا دمحم نب هللادبع انربخآ :((ناسحإ» - ۱۷۳۲۱ 6

 .هب -(هدنسم» يف ثيدحلا اذهو- هيوهار نب قاحسإ

 «سسيلبإ سيبلت» يف يزوجلا نبا هقيرط نمو- ۲٠٠١( /؟0 /0) يذمرتلا هجرخأو

 /؟١77/1٠) «ةعیرشلا» يف يرجآلاو «ثيرح نب نيسحلا نع (1/۱) مكاحلاو -(۲۷-۲۸ ص)

 -(7١1ص) «داقتعالا» يف يقهيبلا هنعو- (۱۳۸/۱) مكاحلاو «مرشخ نب يلع قيرط نم ( ۲

 .هب ينانيسلا ىسوم نب لضفلا نع مهتثالث ؛یسیع نب فسوي قيرط نم

 «ىربكلا ننسلا» يف يقهيبلا هقيرط نمو- )5//1١91-55977/١948( دواد وبآ هجرخأو

 نم (۱۲۸/۱) مكاحلاو (۳۸۱/۱۰-۵۹۷۸/۳۸۲) «هدنسم» يف ىلعي وبآو ««

 هجام نبا هنعو- «هدنسم» يف ةبيش يبآ نباو «ناحطلا يطساولا هللادبع نب دلاخ نع نيقيرط

 ۸۳۹۱/۱۲ /۱6) دمحأو 211/۳۳ /۱) (ةنلسلا» يف مصاع يبآ نباو ۳۹۹۱/۱۳۲۱ /۷)

 مصاع يبآ نباو 1۱۱۷/۵۰۰۲ /۱۰) «هدنسما يف يلصولا ىلعي وبأو «رشب نب دمحم انث :الاق

 -۳۷۶ /۱) «ةنابالا» يف ةطب نباو «يدع يبآ نبا نع نيقيرط نم ) «ةنسلا» ىف ٤

 هنعو- (۵۹۱۰/۳۱۷/۱۰) «هدنسم» يف ىلعي وبأو «يبراحملا نهرلادبع قيرط نم ۳۵

 -۳۰ /۱) «ةعیرشلا) 2 يرجألاو ن(«ناسح»- 71۲۷/۱۶۰۱ )۱٤/ (هحیحص) يف نابح نبا

 ةياور - هثيدح» يقزازرلا يرتخبلا نب رفعج وبأو .لیمش نب رضنلا نع نيقيرط نم ۲
 /۳) «تاقثلا خويشلا ثيداحأ» يف يراصنألا يقابلادبع نب دمحم هقيرط نمو- «دلخ نبا

 .هب ورمع نب دمحم نع مهتتس ؛سنآ نب شيرق قيرط نم (1۷۲ /۱۳۱۲ -۱

 .(حیحص نسح ثیدح) :يذمرتلا لاق

 .«هاجرخي مو ملسم طرش ىلع حيحص ثيدح اذها :مكاحلا لاقو

 يبأ نع ةملس يبأ نع ورمع نب دمحمب ملسم جتحا دقو) :(لوالا عضوملا) يف لاقو

 = .«ةقث وهو ؛یسوم نب لضفلاب جاجتحالا ىلع اعيمج اقفتاو «ةريره



 ۳° يزورملل - « هنسلا » بانك

 .«هريغ ىلإ همامضناب لب ءادرفنم ورمع نب دمحمب ملسم جتحا ام :تلق» :هلوقب يهذلا هبقعتو =

 )407/1١/1١- (تحیحصلا» يف -هللا همحر- ينابلألا مامإلا انخيش -ًاضيأ- هبقعتو

 امنإو ملسم هب جتحي مل كلذلو ؛مالك هيف ورمع نب دمحم ناف ؛رظن هيفو :تلق 4

 .ثيدحلا نسح وهو «ةعباتم هل ىور

 نمف ؛عباتي مل اذإ هب جتحي ال هنإ :( © ص) «نيدلا يف ريصبتلا» ةمدقم يف يرثوكلا لوق امأو

 لاوقأ اوسرد نيذلا نيققحلا نم نيثدحملا يأر هيلع رقتسا يذلا نإف ؛ةفورعملا -هتافلاخم وأ- هتاطلاغم

 .هريغو ينالقسعلاو يمذلاو «يوونلا :ءالؤه نم ؛هب جتحي «ثيدحلا نسح هنأ :هيف نيمدقتملا ةمئألا

 يف اهلك» :ظفلب ةفورعملا ةدايزلا هيف نأ هنظل ؛ثيدحلا اذه يف نعطلا لواح امنإ يرثوكلا نأ ىلع

 يبأ ثيدح نم اهيلع تفقو يتلا رداصلا نم ءيش يف درت مل اهنإف ؛لطاب نظ وهو ««ةدحاو الإ رانلا
 .هريغ ثيدح نم تدرو امنإو «هنع هجولا اذه نم -هنع هللا يضر- ةريره

 باحصأل هازع هنكلو «ةدايزلا نودب هتدروأ امك «ریغصلا عماجلا» يف يطويسلا هركذ دقو

 ظفاحلا هلك كلذ ىلع صن دقو .هجرخي لو «مهنم يئاسنلا ناف ؛رخآ مهو اذهو «ةعبرألا «نئسلا

 ةريره يبأ ةياور نم يئاسنلا الإ ؛ننسلا» باحصأ هاور» :هلوقب (1۳ /4) «فاشکلا جيرخت» يف

 .««خلا ... اهلک) :هلوق نود

 (ةنسسحلا دصاقملا» يف ثيدحلا ىلع يواخسلا مالكب كلذ يف رتغا امنإ يرثوكلاو

 !مكاحلاو نابح نباو ةثالثلل هازعو «ةدايزلا هذهب هثيدح نم هركذ هنإف ؛(58١ص)

 ىلع وزعلا يف رصتقا هنكلو ءاهيف (دصاقملا» هلصأ دلق دقف ؛«فشکلا» يف ىنولجعلا امأو

 .لوصألا ىلإ عوجرلا مدعو «ديلقتلا نم اشن ؛مهو كلذ لكو «مكاحلاو نابح نباو هجام نبا
 دئاوفلا» يف هدروأ هنإف ؛يناكوشلا ةمالعلا :هب دیدنتلا ريثك هنأ عم ديلقتلا اذه يف عقو نمو

 ةريره يبأ نع يورو ءحیحص نسح :(دصاقملا» يف لاق» :(۵۰۲) لاقو «ةدايزلا هذهب (ةعومجملا

 .(مهريغو «رباجو «سنأو «رمع نباو .دعسو

 «حسیحص نسح» :لاق الو .هظفل اذه سيلف ؛الإو .«دصاقلا» مالكل صيخلت هنم اذهو

 يناكوشلا غاستسا كلذلو «هرقأو هنع يواخسلا هلقن دقو «-مدقت امك- يذمرتلا لوق وه امنإو

 ظفاحلا -اضیا- دلق دق ىناكوشلاف ؛كلذك ناك اذإو «هیلع رابغ ال زئاج وهو «همالک نم هلعج
 .هللا همصع نم موصعلاو ءاطخلا نم هيف ام عم «ثيدحلا اذه ىلع همالك يف يواخسلا

 هذه «هريسفت» يف هفيعضت وهو ؛اذه نم شحفأ رخآ أطخ ماقملا اذه يف يناكوشلل نأ ىلع

 ةباحصلا نم دحاو ريغ نع تدرو «ةحيحص ةدايز اهنأ عم «هريغ كلذ يف -اضيأ- ادلقم «ةدايزلا

 ؛الإو ,یوهلل هنم اعابتا ؛يرثوكلا هلك كلذ لهاجت ناو «ةمئألا ضعب لاق امك ؛ةديج ديناسأب
 .هلوطب ه.١ «ناعتسملا هللاو .كلذ هيلع ىفخي ال هلثمف



 يزورملل - « هنسلا » باتك ۲ ۰

 ىلع دوهيلا تقرتفا» :لاق يل هللا لوسر نع ةریره يبأ نع «ةملس وبإ

 كد لثم ىَّلَع یزاصنلاو -ةقرف نیو نیا وأ- ةقرف َنيِعْبَسَو یّدحا

 .«ةَقرف ٌنيِعْبَسَو ثالث ىَلَع ع ُهمَألا وله قرتفتو

 .(هدهاوشو هقرطب حیحص وهو) فیعض هدانسا -۷

 ةنسلا لهأ داقتعا لوصأ حرش» يف يئاكلاللا هقیرط نمو- «يلامألا» يف يلماحلا هجرخآ

 - يوغبلا مساقلا وبأو ءناطقلا یسوم نب فسوي انئدح ٠٤١(-: /۹۹/۱-۱۰۰) «ةعامجلاو

 نب دالخ انث :-(45/۸۸) «ءازجأالا سورع» يف ىناهبصألا یفقثلا نسحلا نب دوعسم هقيرط نمو

 ۱ .هب يبراحلا نمرلادبع نع امهالك ؛ملسأ

 نم لك هيلع يبراحا عباتو

 يف يزوحلا نبا هقيرط نمو- (۲۱۱/۲۲/۵) يذمرتلا هجرخأ :يروثلا نايفس -۱

 نمو- «خيرأتلاو ةفرعملا» يف يوسفلاو «يرفحلا دواد يبأ قيرط نم -(۱۳ص) «سيلبإ سيبلتا
 يف يئاكلاللاو ۱۱ /۱۰۲/۱-۱۰۱۷) «ةجحلا نایب يف ةجحلا» يف يناهبصألا ةنسلا ماوق هقيرط

 مجعملا» يف يناربطلاو 2۱۷ /۹۹/۱-۱۰۰) «ةعامجلاو ةنسلا لهأ داقتعا لوصأ حرش

 -۳۰۸/۱) «ةعيرشلا» يف يرجآلاو «ةبقع نب ةصيبق نع (۱۳ دلجملا نم ةعطق- ۱۲ /۳۰) «ريبكلا

 (ةیجانلا ةقرفلا ةعيرش نع ةنابإلا» يف ةطب نباو ۱۳ /۵۳-۵) «نیعبرالاو 4

 اريبكلا مجعملا» يف يناربطلاو «يبايرفلا فسوي نب دمحم قيرط نم (۲۲۵/۳۷۰-۷)

 نایب يف ةجحلا» يف يناهبصألاو «يدبعلا ريثك نب دمحم قيرط نم (۱۳ دلجملا نم ةعطق-۲٦ )۳١/

 هقيرط نمو- «يلامألا» يف يلماحملاو «يدهم نب نمحر لادبع قيرط نم (۱۷/۱۰۸/۱) «ةجحملا

 رافحلا لالهو ١57(-« /۹۹/۱-۱۰۰) «ةعامجلاو ةنسلا لهأ داقتعا لوصأ حرشا يف يئاكلاللا

 رصتخ» يف يسوطلاو -(۷ /4۰) «ةنسلا لوصأ يف راتخملا» يف ءانبلا نبا هقيرط نمو- «هئزج يف

 «ةنابإلا» يف ةطب نباو .(۱۲۸/۱-۱۲۹) مكاحلاو )171/1-17١7/157(. (ماكحألا

 .هب يروثلا نع مهتتس ؛دباعلا دمحم نب تباث قيرط نم (514/7559-58/1)

 «ةجحملا نايب يف ةجحلا» يف يناهبصألا ةنّسلا ماوق هجرخأ :رهسم نب يلع -۲

 .هب هنع ؛ثراحلا نب باجنلا قيرط نم (۱۷/۱۰۸/۱)

 -,(۲۳ ۳۰۷-۳۱۸ /۱) «ةعیرشلا» يف يرجآلا هجرخأ :شايع نب ليعامسإ -۳



 ۳۲۰۵ يزورملت - « هنسلا د باتك

 ةورمع نسب هللا دبع نع ءديزي نب هللا دبع نع «يقيرفإلا معنأ نب ؛ دايز نبا

 رسو لی نیا ىلع ام هلشاب للا ردح هك

 / ۱۷۸۰۱۷۷ «عدبلا يف ءاج ام هيف باتک» يف حاضو نیاو ۱۳(۰ /۵۳-۵) «نيعبرألا» ود

°{ 

 هجرخأ :سنوي نب ىسيعو «ةماسأ نب دامحو «يبالكلا ناميلس نب َةَدْبَع "و 0 و٤

 .هب مهنع «دامح نب ميعن قيرط نم (599 /۲) «ریبکلا ءافعضلا» يف يليقعلا

 .«هجولا اذه نم الإ اذه لثم هفرعن ال «بيرغ رسفم ثيدح اذه» :يذمرتلا لاق

 .يهذلا هقفاوو «(ةجحلا هب موقت ال يقيرفإلا دايز نب نمح رلادبع» :مكاحلا لاقو

 .«هظفح يف فیعض) :«بیرقتلا» قو ءالاق امك وهو :تلق

 ءافعضلا» يف يليقعلاو ء(١٠٠۲ /۱) «ريغصلا» يف ینارطلا هجرخآ :دهاش ثيدحللو

 ۱٩7(. ص) «طساو خيرات" يف لشحبو «(577 /۲) ؛ريبكلا
 .نايفس نب هللادبع هيف ؛فیعض هدانسإ :تلق

 .(8۳۰ /۲) «نازيملا» يف يمذلا هرقأو .«هثیدح عباتي ۳ :يليقعلا لاق

 .««تاقثلا» يف نابح نبا هرکذو» :لاق مث ۱۸۹ /۱) «دئاوزلا حمجا يف يمثيطلا هرکذو

 .كلذب نسح ثيدحلاف

 هيلع انآ ام ثيدح نع بايترالا ءرد» :هتيمس «درفم ءزج ىف اهتركذ ىرخأ دهاوش هلو

 .«باحصألاو

 .افنآ روكذملا رزجلا يف اهتركذ ىتلا هدهاوشو هلبق اب حيحص ثيدحلاف ةلمجلابو

 .(۱۳۶۸) «ةحيحصلا» :-اضيأ- رظناو

 :ةدئاف

 ةللا هذه نم نوكي نأ دهتجي لقاعلا نمؤملاف» :(250 ص) «نيعبرألا» يف يرجآلا لاق

 ٠ هللا ةمحر- هباحصأ نئسو هلي هللا لوسر نئسو -لجو زع- هللا باتكل هعابتاب ؛ةيجانلا

 ؛مهركذ نم شحوتسي ال نم نيملسملا ةمثأ لوقو «ناسحإب مهدعب نم نيعباتلا ننسو «-مهيلع

 . > دیبع وبأو «لبنح نب دهآو یيعفاشلاو «سنأ نب كلامو ءيعازوألاو «يروثلا نايفس :لثم

 اولاقو هولبق امو هانرکنا :هورکنآ امف ؛خويشلا نم مهقيرط ىلع ناك نمو «-مالس نب مساقلا

 .ه.ا (كلذ ىوس ام انذبنو هب انلقو ىمانلبق :هب



 يزورملل - « هنسلا »د بانک ۳۹

 لوسر ای :اولاق ا بش الا يف ملك م نتن الا ىلع يي

 .(ىب اَحصأَو ويلا ويلع انآ ات ره :لاق ؟ةدحاولا كلت امو !هّللا

 ا ر اعد دقو بلاط ي اني يلع تم

 ,یولسلاو ۳ کیعلاو سرم لع دار 0 يذلا هللا كتدشنأ

 قيرط نم (١هممل-١همال/ه) اه ربسفت) ٤ متاح يبأ نبا هج رخأ - فيعض هدائسإ -۸

 .هب بهو نبأ نع «ييجتلا ىيحي نب ةلمرح
 وها :«بیرقتلا» يف رجح نبا ظفاحلا لاق :يلجبلا ةيواعم وبأ ؛فيعض دانسإ اذهو :تلق

 .«لاحلا لوهجمف ؛الاو ینهدلا رامع

 «للعلا» يف دهآ مام ملا جرخآ دقف هعاطقنال ؛فیعض وهف ؛ینهدلا ارامع ناك نإ :تلق

 نم تعمس» :ينهدلا رامعل لاق هنأ ؛شایع نب ركب يبأ نع حيحص دنسب (۳۰۳۳/۵۹/۲)

 .«ال :لاق ؟اثیش ريبج نب ديعس

 ةفحت» يف يقارعلا ةعرز وبأو .(۲۱ص) «ليصحتلا عماج» يف يئالعلا لقن دقو
 ."اثیش ريبج نب ديعس نم ينهدلا رامع عمسي مل» :هلوق دمحأ مامالا نع (۳۱۷ ص) «لیصحتلا

 .لاحلا لوهجم وهف ؛هريغ ناك ناو

 ىلع هقيلعت يف -هّلا هقفو- نسح نب روهشم خيشلا لضافلا انقيدص رثألا اذه لعأ دقو

 يف هنع ظفاحلا لوق ىلع -هللا هددس- هنم ادامتعا «يركبلا ءابهصلا يباب (۳۵۸/۳) «ماصتعالا»
 ْ !«لوبقم» :(بيرقتلا»

 اقث نم عمج -بيهص :همساو ءاذه- ءابهصلا يب ,أ نع ىور دقف ؛رظن هيف :تلق

 بيذهتاو ء(٤/٤٤٤/۱١۱۹) «ليدعتلاو حرملا» يف امك ؛يزارلا ة ةعرز وبأ لاقو «نيعباتلا

 نابح نبا هشوو هل ییدم» :(4۳۹/4) «بیذهتلا بيذهتاو (۲۱/۱۳) «لامكلا

 بیذهت لامکٍ» يف امك ؛«تاقثلا» يف نوفلخ نبا هرکذو 6۷۰ /۲۳۰) یلجعلاو ۳۸۱ /)
 هرکذو ؛مكاحلا كلذكو ؛؛هحيحص) يف ىنييارفسإلا ةناوع وبآ هثیدح جرخو (۸/۷) «لامکلا
 ال .ءلبقي الف ؛رسفم ريغ هحرجو «يئاسنلا الا هفعضی ملو «ةنيدملا لهأ نم لوالا ةقبطلا يف ملسم

 .ملعاو یلعآ -یلاعت- هّلاو هل يزارلا ةعرز يبأ قيثوت عم اميس
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 لكل ءانيع ةرشع يتنثا رجحلا نم مکل جرخاو ءاقيرط رحبلا يف مکل برضو
 دعب ليئارسإ ونب تقرتفا مك ىلع :ينتربخآ ام لإ ؛ٌنيع ليئارسإ ینب نم طبس

 هللاو «تبذک :-رارم ثالث- يلع هل لاقف ةدحاو ةقرف الو :هل لاقف ؟ىسوم

 الا رانلا يف اهلک «ةقرف نیعبسو ىدحإ ىلع تقرتفا دقل ؛وه الا هلا ال يذلا

  «ىسيع ىلع لیجنالا لزنآ يذلا هللا كدشنآ :لاقف «فقسألا اعد مث «ةقرف
 عنصو «ىتوملا ايحأو مک الا أربأف ؛ةربعلا مکارآو ؛ةكربلا هلحر ىلع لعجو

 نود :لاقف .مکتویب يف نورخدت امو نولکأت اب مکابنآو ءارويط نيطلا نم مکل

 نم یسیع دعب یراصنلا تقرتفا مک ىلع :لاقف !نينمؤملا ريمأ اي كقدصأ اذه

 يذلا هّللاو تبذک :-“رارم ثالث- لاقف «ةقرف الو ِ؛هّللاو ال :لاقف ؟ةقرف
 ءةقرف الإ راشلا يف اهلك ءةقرف نيعبسو نیا ىلع تقرتفا دقل ؛وه ألا هل ال

 هبو قحلاب نوه ةّمأ ىسوُم مْوَق نیّو» :لوقي هللا ناف ؛يدوهي اي تنأ امأف
 هللا نف ؛ينارصن اي تنأ امأو ءوجنت يتلا يهف ۹ فارعألا] راين

 يهف ٦ :ةدئاملا] (َنوُلَمْحي ات اس مه یک ديف م ةّمَأ هی :لوقي

 نوعی هبو قاب َنوُدْهَي هم انقلخ نيَو :لوقيف ؛نحن امأو ءوجنت يتلا

 ۰ | .ةّمألا هذه نم وجنت تلا ي یهو «[۱۸۱ :فارعألا]

 :لاق «يبلحلا ملسم نب ءاطع ًابنآ :میهارب] نب قاحسإ انثدح -48

 .«تارم» :«م» يف (۱)

 .فیعض هدانسا 8

 :ناتلع هيف ؛فیعض دانسا اذه :تلق

 خیراتلا» يف يراخبلا هرکذ دقف ؛لاحلاو نيعلا لوهج -اذه- يمجربلا كيرش :ىلوألا

 الو أحرج هيف اركذي ملو ۳٠١( /4) «ليدعتلاو حرجلا» يف متاح يبآ نباو ۰۲۰/4۱ (ريبكلا

 .(55 4 /5) لهاستملا نابح نبا الإ هقثوي لو «بيسملا , نب ءالعلا ريغ هنع ًايوار الو ءاليدعت

 .«بيرقتلا» يف امك ؛اريثك ىطخي قودص «يلحلا فافخلا ملسم نب ءاطع :ةيناثلا

 -ءالسلا نع «يرازفلا -دمح نب ميهاربإ- قاحسإ وبأ هاور دقف :هدانسإ يف فلوخ دقو
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 ناذاز یثدح :لاق يمجربلا كيرش نع ثدح بیسلا نب ءالعلا تعمس

 :لاق ؟دوهیلا تقرتفا مك ىلع يردتآ !رمع ابآ اي :يلع لاق :لاق ؛-رمع وبأ-
 يف اهلك «ةقرف نيعبسو ىدحإ ىلع تقرتفا :لاقف ءملعأ هلوسرو هللا :تلق

 يف اهلك هقرف نيعبسو نيتنثا ىلع ىراصنلاو «ةيجانلا يهو «ةدحاو الا ةيواما

 ؟ةمألا هذه قرتفت مك ىلع يردتأ !رمع ابأ اي «ةيجانلا يه ءةدحاو الإ ةيواحلا

 يف اهلك «ةقرف نيعبسو ثالث ىلع قرتفت :لاق ملعا هلوسرو هللا :تلق
 :تلق ؟یف قرتفت مک يردتأ :يلع لاق مث «ةيجانلا يهو «ةدحاو الا ةيواهلا

 ةيواه لا يف اهلك «ةقرف ةرشع اتنثا ؛معن :لاق !؟نينمؤملا ريمأ اي كيف قري هنإو

 ثالثلا نم يه يتلا ةقرفلا :ينعي ؛ةدحاولا كلت يهو «ةیجانلا يه «ةدحاو الإ

 !رمع ابآ اي مهنم تنأو «نيعبسلاو

 دواد انث :لضفلا نب رشب ًابنأ :يبرع نب بيبح نب ییج انئدح -

 .هب ناذاز نع " يسبعلا ةيواعم نع بیسلا نبا=

 .يمجربلا كيرش نم الدب يسبعلا ةيواعم لعجف

 «ةنابإلا» يف ةطب نباو ۲۹/۱۷۷) «عدبلا يف ءاج ام هيف باتك» يف حاضو نبا هجرخأ

 .هب -(0 ٤۹ /۲۹۸) هل «ريسلا» يف اذهو- يرازفلا قاحسإ يبأ قيرط نم 7576 /۱)

 .ةرسيم ىلإ ةرظنف ؛ثحب لوط دعب ةمجرت هل دجأ مو «هفرعآ مل -اذه- ةيواعم نكل :تلق

 .ءاوس هدنسب (91) يتأيس امك فنصملا هجرخأ - دانسإلا فيعض فوقوم -۰

 ليعامسإ نب ىسوم نع (ىنكلا )071١/575- «ريبكلا خيراتلا» يف يراخبلا هجرخأو

 .هب دواد نع ةملس نب دامح نع «يكذوبتلا

 هركذ دقف «لاطاو نيعلا لوهجم -اذه- يروبحيلا ءاطع ابأ ناف ؛فيعض دنس اذهو :تلق

 هيف اركذي لو ۰4۱۷ /۹) «ليدعتلاو حرجلا» يف متاح يبأ نباو «؛ريبكلا خيراتلا» يف يراخبلا

 ىلع (0۸۷ /۵) نابح نبا الإ هقثوي لو .يشرجلا بينما ابأ الإ هنع ايوار الو ءاليدعت الو أحرج

 !نيلوهجما قيثوت يف هتداع
 .انه نم ححصت ةريثك تافيحصت يراخبلا دنس يف عقو :هيبنت

 عيه هن هش نقف سه شاش HENE Pp FH نت ا

 .ناعتسلا هللاو ؟!يسيقلا» ىلإ «ةنابإلا» يف تفرحت ()
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 لاق :لاق ؛یروبحیلا ءاطع يبأ نع  "(بینم وبآ انث) :-دنه يبأ نبا : ينعي -

 مكؤاملعو مكؤارق رف اذإ نوعنصت فيك !ءاطع ابأ اي :تماصلا نبا ةدابع

 نولعفي مو :تلق :لاق ؟شح ولا عم لابحلا سوؤر ىلإ اوريصي ىتح ؛مكنم

 هلا باتكو مهلتقنآ هللا ناحبس :تلق :لاق .مهولتقت نأ 4 هيسح :لاق ! ؟كلذ

 اولض مث ةاروتلا دوهيلا تؤت ملأ !هّمأ ءاطع ابأ تلكث :لاق ؟هؤرقن انرهظأ نيب

 يه امنإ ؟هوكرتو هنع اولض مث ليجنإلا ىراصنلا تؤت ملأ ؟اهوکرتو اهنع
 نوكيس الإ مكلبق نم ناك ءيش نم ام -هللاو- هنإ ءاضعب اهضعب عبتي نسل
 (۲) حلب

 ىيحي نع شمعالا نع «ريرج أبنأ :ميهاربإ نب قاحسإ انئدح ١-

 للا دبع باما نم جنا ماجر تسریع نب

 نوكيس ًالإ ءىش مسهب ناك الو ؛هومتلمع أل هرلمع ی نوعدت ال هللا

 «ملسأ نم ؛معن :لاقف ؟طول موق لثم انيف نوكيأ :لجر لاقف «هلثم مكيف

 فنصملا هداعأ ثيح (457) مقرب نراقو «هتابثإ باوصلاو ءلوصألا عيمج نم طقس )١(

 .ظفللا يف فالتخا عم هدنسب

 نع اذهو بینم يبأ نع دنه يب نب دواد يوري ثيح «لاجرلا بتك يف امل قفاوملا وهو
 .ءاطع يبأ

 :نيتلأسم ىلع هيبنتلا يغبنيف «رثالا فعض ىلع (۲)

 .هانعم يف حاحص ثيداحأ تمدقت :ىلوألا

 يارلاب لاقي ال هلثم نأل ؛اًمكح عوفرم هنكل «ةدابع ىلع اظفل فوقوم وه :ةريخألا
 .ملعأ هّللاو «سایقلاو

 .فنصملا هب درفت - (هدعب امي نسح وهو) دانسإلا فيعض فوقوم ۵١~

 .يعجشألا لجرلا ةلاهجل ؛فيعض دنس اذهو :تلق
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 نوعبتت ؛متنأ ليئارسإ ىنبب ةئيهو اتمس سانلا هبشأ نإ :هّللا دبع لاق ؟ليزهلا

 .هلثم مكيف ناك الإ ءيش مهيف نوكي ال ءٍةذقلاب ةذقلا وذح مهراثآ

 مامه نع «ميهاربإ نع «شمعألا نع ریرج ًابنآ :قاحسإ انثدح -۳

 .ءاوس هدنسب )٩۷( يتأيس امك فنصملا هجرخأ - نسح هدانسإ -۲

 نع «حارجلا نب عيكو انثدح )٠٠۲/٠١/ ۱۹۲۲١(: «فنصملا» يف ةبيش يبأ نبا هجرحأو

 .هب يروثلا نايفس

 وهو .-سيق يبأ- ناورث نب نمحر لادبع ريغ ؛تاقث مهلك هلاجر «نسح دنس اذهو :تلق

 .(سبيرقتلا» 5 امك ؛قودص

 .مرضحم ةقث ؛يدوألا ليبحرش نبا وه :لیزما

 .يدهم نبا وه :نمحر لادبع

 .راشب نب دمحم وه :رادنب

 .اعوفرم هب سيق يبأ نع هاورف !ميلس يبأ نب ثيل هفلاخو «يروثلا مامإلا هاور اذك

 مجعملا» يف يناربطلاو ء(١١٤/۸٤٠۲-١٠٠١٤ /6) «راخزلا رحبلا» يف رازبلا هجرخأ

 .هب ثيل نع «هيبأ نع «يميتلا ناميلس نب رمتعم نع قرط نم (۹۸۸۲/۳۹/۱۰) «ريبكلا

 وهو ؛ميلس يبأ نب ثيل هيفو «رازبلا هاور» :(۷۰/۱۰) «دئاوزلا عمجم» يف يمثيها لاق

 .«حيحصلا لاجر هلاجر ةيقبو «سلدم

 :تاذخاؤم هيلع :تلق

 .هطرش نم هنأ عم هل هزعي مو يناربطلا هجرخأ ثيدحلا نأ :ىلوألا

 هيلع بيع اغنإو «سيلدتلاب يمئيهلا لبق ثيدحلاب ملعلا لهأ نم دحأ همري مل اغيل نأ :ةيناثلا
 .«كرتف ؛ثيدح زيمتي ملف ءاريخأ طلتخا «قودص» :ظفاحلا لاق هطالتخا

 ثيح « يروشلا نايفس ةجحلا مامإلل -فيعضلا- ثيل ةفلاخم -هللا همحر- هتاف :ةثلاثلا

 .فورعملا وهو ؛دوعسم نبا ىلع هفقو

 نب دمحم قيرط نم (۳۱۲/۲) مكاحلا هجرخأ - دانسالا حيحص فوقوم -۳

 .هب -«هریسفت» يف اذهو- هيوهار نب قاحسإ نع «مالسلادبع

 = نع «نسحلا نب رفعج نع )14/١-5٠( «ةاضقلا رابخآ» يف عيكو يضاقلا هجرخأو



 51١ يزورملل - « ةنسلا » باتك

 .هب ديمح ادبع نب ريرج-
 ةبيش يبأ نب نامثع قيرط نم (4۰و ۳۹/۱-4۰) -اضيأ- عيكو يضاقلا هجرخأو

 .هب شمعألا نع امهالك ؛يوحنلا نمرلادبع نب نابيشو
 .يهذلا هقفاوو «هاجرخب ملو نيخيشلا طرش ىلع حیحص ثيدح اذه» :مكاحلا لاق

 .الاق امك وهو :تلق

 :امامه عباتو

 «هربسفت) يف يروشلا نایفس هجرخآ :-هنع هللا يضر- لیفطلا وبآ - ةلئاو نب رماع -۱

 «ةاضقلا رابخآ» يف عيكو يضاقلا هقيرط نمو- (يدهنلا ةفيذح يبأ ةياور- 1١١١-١١5 ص)

 .هب رماع نع «تباث يبأ نب بيبح نع -(4۰0/۱)
 .حیحص هدنسو

 (۱۹۱/۱/۱) «هربسفت» يف قازرلادبع هجرخآ :-يرّتخَبلا وبآ- زورب ف نب دیعس -؟
 /۱۱6۳/4) «هریسفت» يف متاح يبآ نباو )10٩/۸(۰ «نایبلا مماج» يف يربطلا هقيرط نمو-

 «(ناهيإلا» يف دهآ مامالاو )۳۹/۱-٤١(-« «:اضقلا رابخأ» يف عيكو يضاقلاو (۰

 يف متاح يبآ نباو .(غهؤو 0۸-04 /۸) «نایبلا عماسج» يف يربطلاو 6۱۲۵/۱۲۱۲ / £(

 يف ةطب نباو )١/ ۳۹-٤١(« «ةاضقلا رابخآ» يف عيكو يضاقلاو ,.(5175 /۱۱ ٤۳ /5) «هريسفتا

 «نايبلا عماج» يف يربطلاو .حارجلا نب عيكو نع قرط نم (۱۰۱۲/۷۳۷/۲) «هنابرل)

 نب بيبح نع «يروشلا نايفس نع مهتثالث ؛يدهم نب نم رلادبع قيرط نم (454-408/)
 .هب ليعس نع «تباث يبأ

 :هعاطقنال ؛فيعض دنس اذهو :تلق

 ؟ناميلا نب ةفيذح نع ىور زوريف نب دیعس» :(۳۲/۱۱) «لامکلا بيذهت» يف يزملا لاق

 .«ل سرم

 نباو يلعو رمع نع لاسرالا رثک» :(۱۸۳ص) «لیصحتلا عماج» يف يئالعلا لاقو

 .(ةفيلذحو .دوعسم

 .هب ديعس نع !لاهنملا وبأ :هيلع ًابیبح عباتو

 «ىسيع نب ىيحي نع )1١١17/16-١947777/1١7( «فنصملا» يف ةبيش يبأ نبا هجرخأ

 .هب لاهنلا يبأ نع «شمعألا نع

 نم وهو ؛ورمع نبا وهو ؛لاهنلا نع فرح هلعلو ءاذه لاهنملا ابآ فرعأ مل ىنكل :تلق

 .ملعأ هّللاو .نيفورعملا شمعألا خویش
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 هللا لّونآ امب مكي مل نمو :او رکذف ؛ةفيذح دنع انك :لاق ؛ثراحلا نبا

 ينب يف اذه امنإ :موقلا نم لجر لاقف ]4 ء :ةدئاملا] هنورفاکلا ف َكَيَلْوُأف

 مهو ولحلا مكل ناك نإ «ليئارسإ ونب مكل ةوخألا می :ةفيذح لاقف ؟ليئارسإ

 .ةذقلاب ةذقلا وذح «ةنسلاب ةنسلا يذحت ىتح «هديب ىسفن يذلاو الك «رملا

 ديعس نب ىيحي نع ءرمحألا دلاخ وبأ أبنأ :قاحسإ انئدح - 4

 "”ورمع نب هللا دبع عمس هنإ :لوقي مكحلا نب رمع عمس هنأ ؛يراصنألا

 .اهرمو اهولح «مكلبق نم ةنس نبكرتل :لوقي

 نب رفعج نع «قاحسا نب ثعشألا نع «ريرج أبنأ :قاحسإ انثدح ٥-

 .(ىرخألا هقيرطب حيحص وهو) دانسالا نسح فوقوم -4

 .هب رمحألا دلاخ وبأ انثدح :(۱۹۲۲/۱۰۲/۱۵) «فنصلا» يف ةبيش يبأ نبا هجرخأ

 يفو ءرمحألا -نايح نب ناميلس- دلاخ يبأ يف ريسيلا مالكلل ؛نسح دنس اذهو :تلق

 ۱ :عبوت دقو .«یطخم قودصا :«تیرقتلاا

 هفیرط نمو- (۳۳۷-۳۹۸/۳۳۸) «ةروثأملا ننسلا» يف يعفاشلا مامالا هجرحآ دقف

 ان :-(۱۰۸/۱) «راثالاو نتسلا ةفرعم» يف يقهيبلاو ۷۵/۳۷۰ )١/ «مالکلا مذ» يف يورما

 .هب دیعس نب ىيحي نع «يفقثلا ديجلادبع نب باهولادبع
 .تاقث مهلك هلاجر ؛حيحص دنس اذهو :تلق

 ورمع نب هللادبع ثيدح يف عقوو» :(۳۰۱/۱۳) «يرابلا حتفا يف رجح نبا ظفاحلا لاق

 .«؟حيحص دنسب يعفاشلا دنع

 «جيرختلا رداصم يفامك «باوصلا وه تشلاو ءأطخ وهو «رمع) :عوبطملا يف ()

 .لاجرلا بتكو

 .دانسالا نسح فوقوم -6

 قودص» :«بیرقتلا» يفو «ةريغملا يبآ نب رفعج يف ريسيلا مالكلل ؛نسح دنس اذهو :تلق

 "مھ

 .يضلا ديمحلادبع نبا وه :ريرج
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 ليئارسا ينب يف نكي مل :لاق ؛سابع نبا نع «ريبج نب ديعس نع «ةربغلا يبأ

 .مكيف نئاك الإ ءيش

 هللادبع نع «ىبأ یئدح :سيوأ ىبأ نبا انث :ىيحي نب دمحم انئدح -17

 (ريبكلا ءافعضلا» يف يليقعلا هجرخأ - (هدهاوشب حيحص وهو) نسح هدانسإ -7

 ؛ليعامسإ نب دمحم نع -(۸۱-۸۲ /7) «ماکحالا) يف مزح نبا هقيرط نمو- (145-146/5)

 مکاحاو «ناذاش نب ركب يبأ قيرط نم (۲۲۲۰/0-۱۷۰۵/۲۲۲۱) «ةعیرشلا» يف يرجآلاو

 نم- (4494/65) (ةوبنلا لئالداو )١١5/١١(« «یربکلا ننسلا» يف ىقهيبلا هنعو- )٩۳/۱(

 نم )٩۳/۱( مكاحلاو .(571465-517 /۲) «ریبکلا ءافعضلا» يف يليقعلاو :ينارعشلا لضفلا قيرط

 .هب سيوأ يبأ نب ليعامسإ نع مهتعبرأ ؛يطافسألا لضفلا نب سابعلا قيرط

 رئاسو سیوآ يبأب ملسم حتحاو «ةمركع ثیداحأب يراخبلا جتحا دق) :مكاحلا لاق

 .يهذلا هقفاوو ««مهيلع قفتم هتاور

 .هدلاوو سيوأ يبأ نب ليعامسإ يف ريسيلا مالكلل ؛نسح هدانسإ :تلق

 نب ديز ثيدح نم (۱۸۷۳/6-۲۰۸/۱۸۷) (ملسم حیحص)» يف ثيدحلا لصأو

 .-هنع هللا يضر- مقرأ

 نع «دواد يبأ نبا انث :(۲۲۱۸/۵-۱۷۰/۲۲۲۰) «ةعيرشلا» يف يرجالا هجرخأو

 نبا نع .ديمحلادبع نب يلع نب ىيحي نع «-ناسغ يبأ- ىيحي نب دمحم نع .بیبش نب هللادبع
 .هب ةمركع نع «يرهزلا نع «قاحسإ

 :للع هيف ؛ادج فيعض دنس اذهو :تلق

 .هاو ؛بیبش نب هللادبع :ىلوألا

 ١10(, /9) «لیدعتلاو حرجلا» يف متاح يبأ نبا هركذ ؛ديمح ادبع نب يلع نب ىيحي :ةيناثلا

 .هنبا الإ هنع ایوار الو ءاليدعت الو احرج هيف ركذي لو ««قاحسإ نب دمحم عمس هنأ یعدا» :لاقو

 .نعنع دقو «سلدم قاحسإ نبا :ةثلاثلا

 يوغبلا مساقلا وبأ هجرخأ :هب -هنع هللا يضر- ةريره يبأ ثيدح نم دهاش ثيدحللو

 (۳۳۱/۲) (ديهمتلا» يف ريلادبع نبا هقيرط نمو- «یضلا ورمع نب دواد ثیدح يف

 (ةعامحلاو ةنسلا لها داقتعا لوصأ حرشا ٤ يئاكلاللاو ٩۹۸/۲۲۱/AAT ۸) «راکذتسالا»و

 ٥۲۸/٤١٦(« /۲) «لامعالا لئاضف يف بيغرتلا» يف نيهاش نباو «-(۸۹/۸۰ - ۷۹ /۱)

 -(لماكلا» يف يدع نبا هنعو -«هدنسم) يف ىلعي وبأو ء(٤٤ )٤١/ «ةنسلا لهأ بهاذم حرشاو
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 نسبا نع ؛ةمركع نع «يليألا ديز نب روث نعو ؛يرصبل هللا دبع يبأ نبا
 يّلَعَل يرذآ ال ينِإق ؛يلوق | وُعَمْسا !سانلا اهيأ» يک ىبلا لاق :لاق ؛سابع

 مکلاونآو مكءاَمد نإ !سانلا اًهّيَأ يفقوملا ا اڏَه يف اد وَ دی مكاقلأ ال

 مکن اذه میل نهان مکیوُی ٍةمرحك ؛ مكبر نوت دی ی مکیلَع ٌماَرَح
 لب و ءمُكِلاَمْعَأ ْنَع مکلف مكبر نقل

 :هرخآ يف لاقو ءاريثك امالک رکذف

 اَهْيَأ مكيف تکرت دقو تغليف يناف ؛يلّوق !سانلا اهيا اوُلِقْعاَف»

 يف مزح نبا هقیرط نمو- (157/57) «ریبکلا ءافعضلا» يف يليقعلاو «-(۱۳۸۷- ۱۳۸۱ /4)-

 هنعو- (۲۳۲/۵۱۰/۱) «تاینالیغلا» يف زازبلا يعفاشلا ركب وبآو ۰-۸۲ )١/ ؛ماكحإلا»

 /۲۷/۱) «هقفتلاو هیقفلاا يف یدادغبلا بیطخاو 45۲۵/٩۲ /۳) «هننسا يف ینطقرادلا

 حرشا يف يئاكلاللاو .(۱۱/۱۰) «یرکلا ننسلا» يف يقهيبلاو «(4۳ )١/ مکاخاو ۵

 نب حلاص هيف ؛ادج فيعض دنسب مهریغو )١/ ۸٠/ ۹١( «ةعامجلاو ةنسلا لهآ داقتعا لوصآ

 .«بیرقتلا» يف امك ؛كورتم وهو ؛يحلطلا یسوم
 يدادغبلا بيطخلا هجرخآ :-هنع هللا يضر- يردخلا دیعس يبأ ثیدح نم رخآ دهاشو

 .هللا ءاش نإ هب دهشتسب نکل ؛فیعض دنسب (۲۷ ۱/۲۷۵ /۱) «هقفتلاو هیقفلا» يف

 .ةبقع نب یسومو ريبزلا نب ةورع نع نالسرم نارخآ نادهاشو

 /۲۸۰/۶-۲۸۱) (أطوملا»و .( ١751 /۳۵۵-۳۲۰۱ /5) (ةحيحصلا» :-امازل- رظناو

 .(يقيقحتب ۳

 -هنع هللا يضر- ةركب يبأ ثیدح نم دهاش هل «. مكلاومأو مكءامد نإ :هلوأ يف هلوقو

 .(۱۰۷۹) ملسمو (۱۰۵) يراخبلا هجرخأ

 هللادبع نب ريرج ثيدح نم دهاش هل «... ارافک يدعب اوعجرت ال» :هرخآ يف هلوقو

 .هب -هنع هللا يضر-

 .(1۵) ملسمو ۱۲۱(۰) يراخبلا هج رخآ

 .افنآ مدقتلا -هنع هللا يضر- ةركب يبأ ثیدح نم رخآ دهاشو

 .هدها وش عومجم حیحص ثيدحلاف ؛ةلمجلابو
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 .هّيبن ةئسَو هللا باتک :ادبآ ولت ن هو متن نإ ام !سانلا

 اوُمِجرَ الو اوشیت اوُنقْعا مک لو ام ينم اوُعَمْس وُمَمْسا سال اك

 ؟تفْلب لَه املا بفوُیْساب ضط باقر مكعب بري اراک ييفب
 .ا؟ لب له ست ؟تنلب لا

 (ملسم حیحص ىلع جرختسلا» يف يناهبصألا ميعن وبآ هجرخآ - حیحص هدانسإ -۷

 نم (۲۸۳ ص) «هتخیشم» يف يغارلاو «-يدزالا دمحم نب هللادبع- هيوريش نبا نع (۳۱)

 .هب -«هدنسم) يف اذهو- هیوهار نب قاحسإ نع امهالک ؛دمحم نب مثيلا قیرط

 انث:(١٠"54/:ةال/”و 04/19و ۳۱/۱۹/۱) «ةنّسلا» يف مصاع يبأ نبا هجرخأو

 قيرط نم 1١7/1١6( /۳) «هلهأو مالكلا مذ» يف يورشاو ءيساؤرلا فرطم نب ميحرلادبع

 .هب سنوي نب ىسيع نع امهالك ؛مرشخ نب يلع
 («نانملا حتف»-۱۰۱/۹/۲) «هدنسم) يف يمرادلاو ۱۷۱/۳۷۳ /۲۸) دمحأ هجرخأو

 (ريخلا را ةقفاوم» يف رجح نبا ظفاحلاو ۲۸۳-۲۸ ص) «هتخیشم» يف یغارلا هقیرط نمو-

 ۵۸-۵۹ ص) «ثداوحلاو عدبلا راكنإ ىلع ثعابلا» يف يسدقلا ةماش وبأو ۱۳۷ /۱)

 مذ يف يورهملا هقيرط نمو- (55 )٥/ يذمرتلاو ۳٤٤(« /۲) «خیرأتلاو ةفرعملا» يف يوسفلاو

 «ریهاشلاو حاحصلاو ريكانملاو ليطابألا» يف يناقروجلاو 61۰۷-۰ /۱۱۳/۳-۱۱) «مالکلا

 انث :(1۲۱/۱۱) «نايبلا عماج» يف يربطلاو «يناولحلا يلع نب نسحلا نع )

 رجنس نب دمحمو «ةيمأ وبأ انث OAL | «راثالا لکشم» يف يواحطلاو ءىنثملا نب دمحم

 »)۹ ٠5/1١75 /۲) «هلضفو ملعلا 8 عماج# يف ريلادبع نبا هقيرط نمو- «هدنسما» يف

 نمو -(1۳۷/۲۵/۱) «نييماشلا دنسم»و )751١17/7557/١4((« «ريبكلا مجعملا» يف يناربطلاو

 مذو داقتعالا ركذ يف اهباوجو ايتف» يف ينادمهلا راطعلا نب دمحأ نب نسحلا ءالعلا وبأ هقيرط

 يزملاو .(هو )١51/١-١/١50/: (هتخيشما يف يراخبلا نباو (۸۱-۲/۸۲) «فالتخالا

 - «يلامألا» يف يفرحلا نهرلادبع نب هللاديبع مساقلا وبأو -(۳۰/۱۷) «لامكلا بيذهت» يف

 جرختسملا» يف يناهبصألا ميعن وبأو -(۲۱/۱۰-۷۱۱۰/۲۲) «ناميإلا بعش» يف يقهيبلا هنعو

 «ءایلوالا ةيلح»و .(0005 ۲۲۳١/ /5) (ةباحصلا ةفرعم»و ۰۱/۳۵ )١/ «ملسم حيحص ىلع

 نباو ۸۱-۲/۸۲) «اهباوجو ايتف» يف ينادمه لا راطعلا نب ءالعلا وبأ هنعو- (۲۲۱-۲۲۰ /۵)

 = ٠٠۵ /۱۷) (لامكلا بيذهت» يف يزملاو )١/ ١5٠-3/١/١51(. «هتخیشم» يف يراخبلا
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 ظفاحلا هقيرط نمو- (۰۰۷/۱۱۳/۳) «هلهأو مالكلا مذ» يف يورحما ليعامسإ وبأو )=

 ٤۸۲- /۱۷) «ءالبنلا مالعأ ريس» يف يهذلاو «-(۱۳۷ )١/ (ربخلا ربخلا هقفاوم» يف رجح نبا

 حرشا يف يئاكلاللاو هل «ليبنلا مصاع يبأ ثيدح» يف اذهو- يّشكلا ملسم يبأ نع ۲۳

 دمحمو سالفلا يلع نب ورمع قيرط نم (۸۱و )١/ ۷١/ ۸٠١ «ةعامجلاو ةنسلا لهأ داقتعا لوصأ

 ۰4۱۱-۱۰ )١/ «يعفاشلا بقانم» يف يقهيبلا هنعو- «هدئاوف» يف يمامحلاو يلهذلا ىيحي نبا

 يفانبلا نب نسحلا يلع وبأ هنعو- «يلامألا» يف داجنلاو ۰ ) «ىركلا ننسلا»و

 .-ةبالق يبأ- يشاقرلا دمحم نب كللادبع قیرط نم- (۱۰/4۲) «ةنسلا لوصأ يف راتخلا»

 راونالا» يف يوغبلاو يزورلا دمحم نب ريهز قیرط نم (۸۹/۶۰/۱) «ةعیرشلا» يف يرجالاو

 قرط نم (۱۰۲/۲۰۰/۱) «ةنُسلا حرشاو ۰۱۲۳۲ /۷۸۹/۲-۷۷۰) «راتخلا ىبنلا لئامش يف

 «(حیحصلا ىلإ لخدملا»و ۹6-۹1 /۱) «كردتسلا» يف مكاحلاو «يدامرلا روصنم نب دم

 (يعفاشلا بقانم»و ۰۱۱۶ /۱۰) «ىربكلا ننسلا» يف يقهيبلا هنعو- (۱۲۸-۱۲۷/۱)

 نم (۰۷/۱۱/۳) «هلهآو مالکلا مذ» يف يورماو ۳۰۱(۰ص) «داقتعالا»و ۱۱-۱۰ )١/

 .-دلخ نب كاحضلا- لیبنلا مصاع يبأ نع مهلك ؛يرودلا دمحم نب سابع قیرط

 ۰6۲۱۷ ۱۱۶-۱۱۵ /۳) «مالکلا مذ» يف يورهاو ۰51/۱۷ /۱) هجام نبا هجرخآو

 نع نیقیرط نم (۸۱/۷۵/۱) «ةعامجلاو ةنسلا لهآ داقتعا لوصآ حرش» يف يئاكلاللاو

 نب لضفلا قيرط نم ۳) «مالکلا مذ» يف يورماو «يعمسلا حابصلا نب كل ادبع

 .بعصم نب ةجراخو ينانيسلا یسوم

 نب ةجراخو یسوم نب لضفلاو يعمسلا كللادبعو «ليبنلا مصاع وبآ) مهتعبرآ

 .هب ديزي نب روث نع (بعصم

 ثيدح نم حيحص ديج ثيدح اذه» :(4 1ص) «ءافعضلا» يف يناهبصألا ميعن وبأ لاق

 .«نييماشلا

 حیحص نم ديج ثيدح اذهو» :(۳۰/۱) «ملسم حيحص ىلع جرختسملا» يف لاقو

 ؛جاجحلا نب ملسمو «يراخبلا ليعامسإ نب دمحم :نامامإلا هكرت ناو وهو «نييماشلا ثيدح

 «لوأ امهطرشب وه اه ًاريثك اكرت دق -هللا امهمحر- امهنإف ؛هل امهنم راكنإ ةهج نم كلذ سيلف
 ماشلا يعبات نم ةثالث ةيراس نب ضابرعلا نع ثيدحلا اذه ىور دقو .برقأ امهقيرط ىلإو

 .عاطملا یبآ نب ىيحيو ءرجح نب رجحو «يملسلا ورمع نب نهرلادبع :نيروهشم نيفورعم
 .«ماشلا يعبات يورعم نم مهتئالثو

 --۱۱/۲) «هلضفو ملعلا نايب عماج» يف ربلادبع نبا هنع هلقن امیف- رازبلا لاقو
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 حصأ وهو .حیحص تباث ثيدح اذه» :-(087 /۹) «رينملا ردبلا» يف نقللا نباو (۱۱۲۵-

 .ه.ا ««یدعب نم نیذللاب اودتفا» :هفیلح ثيدح نم ادانسإ

 .«تباث ثیدح ضابرع ثیدح «-هللا هحر- رازبلا هلاق امك وه :رلادبع نبا لاق

 .یهذلا هقفاوو «(ةلع هل سیل حیحص ثیدح اذه» :مكاحلا لاقو

 .؟روهشم تباث حیحص ثیدح اذه» :یناقروخا لاقو

 .؟نسح ثيدح اذه» :یوغبلا لاقو

 .«دانسالا حلاص لاع ثیدح اذه» :یهذلا لاقو

 «ربضلا ريخلا ةقفاوم»و ۱۲۵/۳(۰) «مالکلا مذ» يف امك ؛يلوغدلا سابعلا وبآ لاقو

 .«حیحص -اذه- ضابرعلا ثیدح» :(۷۸ص) يشكرزلل «ربتعملا»و ۱۳۹ )١/

 .«هنسحأو ماشلا لهأ يف ثیدح دوجأ نم اذهوا :يورما لاقو

 .«حیحص ثيدحلا اذه» :(۵۸۲ /۹) «ریثلا ردبلا» يف نقلملا نبا لاقو

 ال هدانسا ءنسسح ثیدح اذهو» 08١(: /۵) «نیعقولا مالعإ» يف ةيزوجلا میق نبا لاقو

 .«هب سأب

 .(۳۲ ص) «عدبلا بانتجاو ننسلا عابتا ءزج» يف يسدقلا ءایضلا هححصو

 خیشو (۱۹۰/۱۸) «ءالبنلا مالعأ ريس» يف امك ؛يكلاملا يبرعلا نب ركب وبأ هححصو

 ۳۹۹ /4) «یواتفلا عومجاو «(0۸۲ /۲) «ميقتسملا طارصلا ءاضتقا» يف ةيميت نبا مالسإلا

 ٩۳(. /۲۸و

 ؛(مهرصح نکه ال ريفغ عمج مهو .هحرش وأ هب جتحا نم لک نيححضملا ءالژهب قحلیو
 2 يطاشلاو ««هيواتف» يف ةيميت نباو «هلاعم» يف يباطخلاو .«هقفتملاو هيقفلا» يف بيطخلا :مهنم

 .أدج ريثكو ريثك مهريغو (هماصتعا)

 امك ؛رخآ هوجو نم ءاج دق هنأ هحیحصت ىلع ةمئالاو ظافحا ءالوه عامجإ ىلإ فاضي

 «ةحيحصلا» يف -هللا همحر- ينابلالا مامالا انخيش هلاق ؛يلبنحلا بجر نباو يطاشلا لاق

.(V1۸/۲) 

 ١(. ٤ص ) «هحیصنلا» :رظناو

 يبأ لئاسم» يف امك ؛لبنح نب دمحأ لجبملا مامالا :ةعامجلاو ةنسلا لهأ مامإ هب جتحا دقو

 .(۲۷۷ ص) «دواد

 >اذهو» :(۹۳۷ 5٠١/ /۲) «ةحيحصلا» يف -هّلا همحر- ینابلالا مامالا انخیش لاقو
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 نبا هرکذ دقو «-اذه- ورمع نب نهرلادبع ريغ ؛نوفورعم تاقث مهلك هلاجر .حیحص دانسإ-

 امك ؛مكاحلاو نابح نباو يذمرتلا هل ححصو تاقثلا نم ةعامج هنع یورو ««تاقثلا» يف نابح
 .(«بیذهتلا) يف

 يف يروباسينلا مكاحلا هلبق نمو .(ريخلا ريخلا ةقفاوم» يف رجح نبا ظفاحلا هقثوو :تلق

 يف لاقو ««قودص)» )۱١۸/۲(: «فشاکلا» يف ىبهذلا لاقو ءاحيولت ال احيرصت ؛«هکردتسم»

 .«هّللا ءاش نإ قودص وهو» ١ -١١١(: تايفوو ثداوح-594/0١) «مالس رلا خیرات»

 )٤/ 4۸٩ «ماهیالاو مهولا نایب» يف -هّللا هحر- يسافلا ناطقلا نبا مامالا الإ هلهج مو

 .«!!حصي ال هلجأ نم ثيدحلاو «لاحلا لوهجم» :لاقف

 نازيم ليذا يف -هللا همحر- يقارعلا ظفاحلا :ادج ًايوق ايملع ادر -اذه- همالك در نكل
 هنع یورو ۱۱۱/۵([۰)] «تاقثلا» يف نابح نبا هركذ :تلق» :هلوقب ۵۳۰ /۳۳۱) «لادتعالا

 فورعم لجرلاف ؛ىناهلألا دايز نب دمو لاله نب ىلعألادبعو «بيبح نب ةرمضو نباج هنبا

 : .«ادج لاحلاو نيعلا

 صضعب ةلاهجي هٌلعاف ؛ناطقلا نبا امأو» ۷ ) (جاتحا ةرکذت» يف نقلملا نبا لاقو

 .«هقیئثوت ناب دقو «هتاور

 اذه ىلع -ينالقسعلا ظفاحلا هعبتو- یهذلا مامالا جرعي مل ؛كلذ لجأل هلعلو :تلف

 .«لاجرلا دقن يف لادتعالا نازيم» يف -اذه- نهرلادبع ركذي ملف «ليهجتلا

 حيحص ىلع جرختسملا» يف لاق هنأ يناهبصألا ميعن يبأ نع لقنلا مدقت :لوقأف انه ديزأو

 :«ملسم

 نیفورعم «ماشلا لهأ يعبات نم ةثالث ةيراس نب ضابرعلا نع ثيدحلا اذه یور دقو"

 .يملسلا ورمع نب نهرلادبع مهنم ركذو ««نيروهشم

 ظفاحلاو «يروباسينلا مكاحلاو «یناهبص الا میعن يبأ ةدهاشب روهشم فورصم وهف

 .ينالقسعلاو ,يهذلاو يقارعلا

 هللا يضر- ةيراس نب ضابرعلا نأ :(0۰/۱) هخیرات» يف يقشمدلا ةعرز وبآ رکذ دقو

 هذهو «ريفن نب ريبجو «يملسلا ورمع نب نهرلادبع :رباكألا هنع یور «توملا میدق -هنع

 .ةقبطلا

 .ماشلا لهأ يعبات نم ايلعلا ةقبطلا يف (۳ ۶ ) «خيرأتلاو ةفرعملا» يف يوسفلا هركذو

 نم وهف ءريخلاب اش دوهشملا نورقلا يف دوجوم ورمع نب نهرلادبع نأب ريكذتلا عم
 -وهف هب نظلا نسح يوقتو هعفنت هنع عمجلا ةياورو «نطاوم يف اهب ءاضتسيو هتياورب سناتسی
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 ةيراس نب ضابرعلا نع ؛يملسلا ورمع نب نهرلا دبع نع «نادعم نب دلاخ
 لبقأف «ةادغلا ةالص لكي هللا لوسر انب یّلص :لاق ؛-نیکابلا نم ناكو- یرازفلا
 لاقف ؛بولقلا اهنم تلجوو «نيسعألا اهنم تفرذ «ةغيلب ةظعوم انظعوف ؛انيلع
 لا ىَوقتب مكيصوأ :لاقف ؟عّدوم ةظعوم هذه ناك اللا لوسر اي :لئاق

 الا یی مکنو شون فلج حب نإو قعاطاو نسا
 ۱ا جا

 اًهيَِلَع اوُضَع «يِعب نم نیا نيد دیشارلا الا تنس و «يتتسب مکیلعف ؛ یک

 ناوید» يف يهذلا مامالا لاق دقو «ةقث نكي مل نإ -هلاوحآ لقآ یلع- قودص اذه یلع-

 وأ «نيعباتلا رابک نم لجرلا ناك ناف ؛ةاورلا نم نولوهما امأو» :(۳۷؛ص) «ءافعضلا

 .«ظافلالا ةكاكرو «لوصألا ةفلاخم نم ملس اذإ ؛نظلا نسحب يقلتو «هثیدح لمتحا :مهطاسوآ

 يأ دوجوب سح ال «هنم ةعطاس ةوبنلا راونآ ءلوصألل امامت قفاوم -اذه- انثیدحو :تلق
 .ةوبنلا ةاكشم هيلع ناف ؛كلذ يف مرج ال .هظافلأ يف ةكاكر

 .يتأيس امك تاقثلا نم عمج هعبات لب «هب درفتي مل نمحرلادبع نأ ىلع
 .(0/7-084* /9) «رنملا ردبلا» :-امازل- رظناو

 «نيفلتخملل مذ اذه» :(057 /۳) «نيعقوملا مالعإ» يف ةيزوجلا ميق نبا مامالا لاق (۱)

 نيذلا مهو «هلهأو ديلقتلا ببسب هرمأ مقافتو «فالتخالا رثك امنإو مهلیبس كولس نم ريذحتو

 الو ءاهفلاخ نم مذتو «هیلا وعدتو ءاهعوبتم رصنت ٍةقرف لك ءاًعيش هلهأ اورّيصو نيّدلا اوقّرف
 :نولوقيو «مهيلع دلا يف نوحدكيو نوبأدي «مهاوس ىرخأ ةّلم مهناک ىتح مهوقب لمعلا نوري
 نيّدلاو ءٌدحاو نآرقلاو دحاو یشلاو ؛اذه انبهذمو مهبهذمو ءانتّمثأو مهتّمئأو ءانبتكو مهبتك

 .دحاو بّرلاو «دحاو

 ءلوسرلا الإ اوعيطي ال نآو مهلك مهنيب ءاوس ٍةملك ىلإ اوداقنی نأ عيمجلا ىلع بجاولاف

 ولف ِ؛هّللا نود نم اّبابرأ اًضعب مهضعب ذخَتي الو ؛هصوصنك هلاوقأ نوكي نم هعم اولعجي الو

 ىلإ مهلك اومكاحتو .هلوسرو هللا ىلإ هاعد نمل مهنم ٍدحاو لک داقناو كلذ ىلع مهتملك تقفتا

 .ضرألا نم مدعي مل ناو فالتخالا ٌلقل ؛ةباحّصلا راثآو ةنسلا

 اًناَّنا رثكأ ةفئاط ضرألا هجو ىلع سيلف «ثيدحلاو ةئّسلا لهأ افالتخا سانلا لقأ دجت ؛اذهلو
 يف مهفالتخا ناك ؛دعبأ ثيدحلا نع ةقرفلا تناك امّلكو «لصألا اذه ىلع اونب ال ؛مهنم افالتخا ّلقأو
 ملف ءباوّصلا هجو هيلع سبتلاو هيلع طلتخاو «هرمأ هيلع جرم قحلا در نم ناف ؛رثكأو دشآ مهسفنأ

 .۵[4 :قَز 4 جیرم رمآ يف مُهَف مُهَءاَج امل قحلاب اینک لب# :-یاعت- لاق امك ؛بهذی نيأ ردي
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 .۱)«ةلالّض ةعدب لک ناف ؛رومالا تاثدحمو مكايإو یلجاوئلاب

 .ديزي نب روث نع «ملسم نب دیلولا ًابنآ :رواسم نب یسیع انئدح -۸

 فرشلا يوذ رئاصب»و 2281١« /۵) ةيزوجلا ميق نبالانیعقولا مالعإ» :-امازل- رظنا ()

 .(۷ ۲ - ۷۰ ص) «فلسلا جهنم تایورم حرش

 دواد وبآ هنعو- (۱۷ ۱۵/۳۷۵ /۲۸) دمحأ مامالا هجرخآ - حیحص هدانس| -۸

 /۱۱۱۸/۲) «هلضفو ملعلا نایب عماج» يف ربلادبع نبا هقیرط نمو- (4۱۰۷ ۲۰۱-۲۰۰ /6)

 يف يناهبصألا میعن وبأو «-(يلازربلا جیرخت ٠٠١١-٥۷ ٠- /۲) «هتخیشم) يف ةعاج نباو ( ۱

 (۸۷ /۰۳ /۱) «ةعیرشلا» يف يرجالاو ۳ /۳۹/۱-۳۷) (ملسم حیحص ىلع جرختسلا»
 - ۱۱ /۳) «مالکلا مذ» يف يورفا ليعامسإ وبأو )١577/147(( «قشمد خیرات» يف ركاسع نباو

 اهتخيشم» يف ةعامج نباو )١//177-:7/1١/١10((: «هتخیشم» يف يراخبلا نباو ۵ ۵ ۷

 «لامکلا بيذهت» يف يزملاو .(۲۰/۱) «سيلبإ سيبلت» يف يزوجلا نباو .(2058-ه هال /؟)

 نايفس نب بوقعيو -(۱۳۱/۱-۱۳۷) (ربخلا ربخلا ةقفاوم» يف رجح نباو 1۷۳-۷۲ /0)

 ۵۷ /۳۰و ۳۲/۱۹/۱) «ةنسلا» يف مصاع يبأ نباو (۳46 /۲) «خيرأتلاو ةفرعملا» يف يوسفلا

 (۱۷۸/۱-9/۱۷۹) (هحيحصا# يف نابح نباو نسح نب نیسح ان :(۱۰۰/4۹۷/۲و

 -۱۵۳/۱) «هداوفا يف يزارلا مامتو ۱۸/۱(۰) «(نيحورجنلا)»و )5/١-0(. «(تاقثلا»و

 نباو «(44//77) «هتاعومسم نم ثيداحأ) يف يورهلا -دمحأ نب ديبع- رذ وبا و 14

 يوغبلا مساقلا وبأو «ينيدملا نب يلع نع قرط نم (۱/۲-۱8۷) «قشمد خيرات» يف ركاسع

 نباو ۱۲ /۳۰۵/۱-۳۰۷) «ةیجانلا ةقرفلا ةعيرش نع ةنابإلا» يف ةطب نبا هقيرط نمو-

 يف يرجالاو «يريراوقلا ةرسيم نب رمع نب هللاديبع انث :(۱8۷ /4۲) «هخيرات» يف ركاسع

 يف ينادلا ورمع وبأ هقيرط نمو- (۳۳-۸/۳) «نيعبرألا»و ۸۱/۰۲۰۰ /۱) «ةعیرشلا)

 «ةیفاولا ةلاسرلا»و ۱۲۳ ۳۷۳-۳۷ /۲) «ةعاسلا طارشأو اهلئاوغو نتفلا يف ةدراولا ننسلا»

 ۰۱۲/۳۰۷۳۰۵۰ /۱) «هنابالا» يف ةطب نباو (۱۹۹ص) «یفتکلا»و ۱۹۸/۲۵۹۹۲۸۱

 قوقح فیرعتب افشلا» يف ضایع يضاقلاو ۲۷(۰ ۸-۹ /۲۱) «دیهمتلا» يف رلادبع نباو

 قیرط نم -(۲۸۲-۲۸۳و ۲۸۱-۲۸۲ ص) ؟هتخیشم» يف يغارلاو .(۱۰/۲-۱۱) «یفطصلا

 ميعن وبآو ((۲۵6/۱-4۳۸/۲۵۵) «نییماشلا دنسم» يف يناربطلاو ءراطعلا ديشر نب دواد

 هنعو- (۷ )١/ مكاحلاو f /TY)» - ۳1 /۱) «ملسم حيحص ىلع جرختسملا» يف يناهبصألا

 ۳ حلاص نب ناوفص قیرط نم (۵۰ /۵۵ - ۵۳ /۱) «یرکلا ننسلا ىلإ لخدلا» يف يقهيبلا

 .ححصیلف ؛ملسم نب دیلولا هدانسإ نم طقس دقو )1(



 ۲۳۱ يزورملل - « ةنسلا » باتک

 «جرختسلا» يف میعن وبأو ۱۱۷4 /۳) «ثيدحلا بیرغ» يف يبرحلا قاحسإ نب ميهاربإو-

 ءدسأ نب دمحم قيرط نم )١1877/57( «هریسفت» يف متاح يبأ نباو .میحد نع (۳/۳۷-۳/۱)

 نارشب نباو «يقشمدلا نمحرلادبع نب ناميلس قيرط نم (1۲۱/۱۱) «نايبلا عماج» يف يربطلاو
 - خيشلا وبأو و «يئاسنلا -برح نب ريهز- ةمثيخ يبأ قيرط نم (۵۱/4۵/۱) «يلامألا» يف

 يف ميعن وبأو -(۸۲-۲۰/۸۳) «اهباوجو ايتف» يف ينادمه لا راطعلا نب ءالعلا وبأ هقيرط نمو

 «سنوي نب جيرس قيرط نم (۳/۱-۳/۳۷) «جرختسملا»و ۱۱6-۱۱۵ /۱۰) «ءايلوألا ةيلح»

 قيرط نم- (۵۳/۱-۵۰/۵۵) «یربکلا ننسلا ىلإ لخدملا» يف يقهيبلا هنعو- (۹۷ /۱) مكاحلاو

 .هب ملسم نب ديلولا نع مهلك ؛مهريغو «ييصنلا بويأ نب ىسوم
 حرصف ؛هدانسإ ملسم نب ديلولا دوج دق «تاقث هلاجر ,حیحص ثيدح اذه» :ظفاحلا لاق

 .«كلذ عم هب درفني لو هعیمج يف ثيدحتلاب

 .هب روث نع «ىسيع نب دمحمو يديمحلا هعبات دقو «لاق امك وهو :تلق

 ةركذت» يف بهذلا هقيرط نمو- )1١1١77/7-1١7( «مالكلا مذ» يف يورفا هج رخآ

 .-(۱۳۶/۱-۱۳۷) «ربخلا ربخلا ةقفاوم» يف رجح نبا ظفاحلاو ۹۹۰-۹۹۱ /۳) «ظافحلا

 :ةدئاف

 ىلإ جاتحي ةريثك مولع ثيدحلا اذه يف» :(۳-۳۷ ؛ص) «نیعبرالا» يف يرجآلا مامإلا لاق

 :اهنم ؛هلهج مهعسي الو «نيملسملا عيمج اهملع

 ضعب لاق .ملعلاب الإ هاوقتب نولمعي الو «هاوقتب -لجو زع- هللا مهرمأ اب ةَ مهرمأ هنأ

 !؟يقتي ام يردي ال نم ايقتم نوكي فيك :ماكحلا

 الإو ؛هنيد يف هقف دق نم الإ انقاوسأ يف رجتی ال :-هنع هللا یضر- باطخلا نب رمع لاقو

 ۱ .ابرلا لكا
 .همراحم بانتجاو هضئارف ءادآ يف -لجو زع- هللا اوقتی نأ نیملسلا عيمج یلعف :تلق

 الو دوسآ ريغو دوسآ دبع نم مهیلع يلو نم لكل ةعاطلاو عمسلاب مهرمآ هنأ :اهنمو

 نییدهلا نیدشارلا ءافلخا هباحصآ ةنسو هتنس موزلب مهرمآو فورعلاب الإ ةعاطلا نوكت

 ديري «ءيشلا ىلع هسارضاب ناسنالا ضعي ام لثم دیدشلا كسمتلا اهب اوکسمتی نأ ىلع مهثحو

 هتنسب الا ءایشآ اولمعی الو وكي هللا لوسر ننس مبتی نأ ملسم لک ىلع بجاوف «هنم تلفی ال نأ

 اذكو «-نيعجأ مهنع هللا يضر- يلعو «نامثعو «رمعو «رکب وبآ :هدعب نیدشارلا ءافلخلا ةنسو

 = .هللا ءاش نإ دشري هنإف ؛-مهيلع هللا ةمحر- هتباحص لوق نع جرخي ال
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 نيزلا# :هيف لزن يذلا وهو- ةيراس نب ضابرع ىلع انلخد :الاق ؛يعالکلا

 -مالكب ملكت وأ- المع لمع نم لكف «ةلالض اهنآ مهملعاو «عدبلا مهرذح هنأ :اهنمو =
 هتباحص لوقو «نيدشارلا ءافلخلا ةنسو ءاي هلوسر ةنس الو «-لجو زع- هللا باتك قفاوي ال

 .-هلعاف وأ- هلئاق ىلع دودرم وهو «ةلالض وهو «ةعدب وهف ؛-مهنع هللا يضر-

 اهنم تفرذ ؛ةغيلب ةظعوم ةَ هللا لوسر انظعو :لاق ةيراس نب ضابرع نأ :اهنمو

 .بولقلا اهنم تلجوو «نويعلا

 ىلع انقرط الو ءانقعز الو ةظعوم نم انخرص :لقي مل ؛مالكلا اذه اوزيمف :يرجالا لاق

 نوخرصي «لاهجلا نم ريثك لعفی امك ؛انصقر الو ءانفز الو ءانرودص ىلع انبرض الو ءانسوؤر
 .ةلالضو ةعدب هلك اذهو ءمهب بعلي ناطيشلا نم هلك اذهو «نوشاغنیو نوقعزيو ظعاولا دنع

 قرأو هستمال سانلا حصنأو ةظعوم سانلا قدصأ و ينلا نأ ملعا :اذه لعف نمل لاقي

 ام ؛لقاع اذه يف كشي ال مهدعب ءاج نم سانلا ريخو ابولق سانلا قرأ هباحصأو ءابلق سانلا

 . قحأ اوناكل ؛احيحص اذه ناك ولو ءاونفز الو ءاوصقر الو ءاوقعز الو هتظعوم دنع اوخرص

 .كلذ ملعاف «رکنمو «لطابو «ةعدب هنكلو ؛هّللا لوسر يدي نيب هولعفي نأ اذهب سانلا

 ةباحصلا رئاسو «نييدهملا نيدشارلا هدعب نم ءافلخلا ةنسو «هتنسب -هللا مکحر- اوكسمتف

 .(-نيعمجأ مهنع هللا يضر-

 نم ثيدحلاو» )077/١/7(: («ةحيحصلا» يف -هللا هحر- ينابلألا مامإلا انخیش لاقو

 نمو «ةعبرألا نيدشارلا ءافلخلا ةنسو ةنسلاب كسمتلا ىلع نيملسملا ضحت ىتلا ةماها ثيداحألا

 رمع نبا نع حص امك ؛ةنسح سانلا اهآر ناو «ةلالض اهنأو «ةعدب لك نع يهنلاو ءمهتريس راس
 .-امهنع هللا يضر-

 ريهامج اهنع فرصنا دقف ؛كلذ عمو «ةفورعم ةريثك كلذ نع يهنلا يف ثيداحألاو

 مهنم نيريثكلا نإ لب «مهنم ليلقلا الإ مهللا ؛ةصاخلاو ةماعلا نيب كلذ يف قرف ال «مويلا نيملسملا

 ةتنتفلا ريثي ةعدبلا نع ةئسلا زيي يف ضوخلا ناو !رومألا هفاوت نم كلذ يف ثحبلا نودعيل

 وأ- نيسان «هیف فلتخم وه ام لك يف ةحصانملا كرتو هلک كلذ كرتب نوحصنيو !!ةملكلا قرفيو

 اهنم نومهفي ال مهف «دیحوتلا ةملك :ةعدبلا لهأو ةنسلا لهأ نيب هيف فلتخملا نم نأ -نيسانتم

 ةثاغتسالاك ؛اهنم ءيشب -ىلاعت- هريغ ىلإ هجوتلا زوجي ال هنأو «ةدابعلا يف هللا ديحوت بوجو
 , 14 اعنص نوني ْمُهنأ َنوُيَسْحَي ْمُهَول نيلاصلاو ءايلوألا نم ىتوملاب ةناعتسالاو

 .(۳۸ ص) «ةحيصنلا» :-امازل- رظناو
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 وهو ٩۲[- :ةبوتلا] 6 هبلَع مکلیخآ امذجا ل تلق مهلت نام اإ

 نا :ضابرع لاقف .نیسبتقمو «نیدئاعو «نیرئاز كانئج ان! :هل انلقف .ضیرم

 «ةغيلب ةظعوم انظعوف ؛انیلع لبقآ مث «ةادغلا ةالص انل یلص 2م هللا لوسر
 اه !هللا ٍلوسر اي :لئاق لاقف «بولقلا اهنم تلجوو «نويعلا اهنم تفرذ

 لاو يللا یوقتب مكيصوأ :لاقف ؟انيلإ دهعت اذامف ءعدوم ةظعومل

 تی دا تس ی مك نیم هه بع نر قل
۳ 

 للا ےس ےس

 الض هَ ةَعذب 5 نا هر ۳ تاند مكاو

 نب هللا دبع نع «ملسم نب ديلولا انث :رواسم نب ىسيع انثدح -4

 نب دمحأ نب هللادبع انث :(16-57/17 /۱) هجام نبا هجرخأ - حيحص هدانسإ -4

 /۹۷ /و ه0 /؟ةو ۲۱/۱۷ /۱) «ةنّسلا» يف مصاع يبأ نب باو ءيقشمدلا ناوكذ نب ريشب

 انث :(4۲۰۱/۱۳۷/۱۰) «راخزلا رحبلا» يف رازبلاو «ىطوحلا ةدجن نب باهولادبع ان ۸

 مامتو ءدسأ نب دمحم قيرط نم (1877/7) «هريسفت» يف متاح يبأ نباو «يناسحلا ىيحي نب دايز

 )١4577/45- «قشمد خيرات» يف ركاسع نباو ١67-75580/١554(.: /۱) «دئاوفلا» يف يزارلا

 (ملسم حيحص ىلع جرختسملا»يف يناهبصألا ميعن وبأو «ييدملا نب يلع قيرط نم ۷

 .هب ملسم نب ديلولا نع مهلك ؛يوسفلا نايفس نب نسحلا قيرط نم (4 /۳۷ /۱)
 :-هجام نبا دنس نع- (۱۷ /۱) «ةنجلا لالظ» يف -هللا همحر- ينابلألا مامإلا انخيش لاق

 .«ةءارقلا يف مدقتم قودص :ناوكذ نباو .ثیدحتلاب لصتم (حیحص دانسا اذهو)

 .«لصتم حیحص هدانسإو» :(۷۱۸/۲) «ةحیحصلا» يف لاقو

 .(۱۹/۱/۷) -اضیا- هححصو

 .يتايس امك حدقی ال اب ثيدحلا لعأ دقو لاق امك وهو :تلق

 :نم لك ؛هيلع ملسم نب ديلولا عباتو

 ١- «دئاوفلا» يف مات هجرخأ :يرطاطلا دمحم نب ناورم )۹۸/۱/ 515(.

 ٩۷(. /۱) مكاحلا هجرخأ :يسينتلا ةملس يبأ نب ورمع -۲

 -(ريبكلا مجعملا» يف يناربطلا هجرخآ :-ةقثب سيل- ءالعلا نب هللادبع نب ميهاربإ -۳
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 يف يناهبصألا میعن وبآ هنعو- (۷ ۸۱/۶7۱ /۱) «نیماشلا دنسماو ۰1۲۲/۲۰۱۸ /۱۸)>

 -۱ 7 /7۸) (قشمد خيرات» يف ركاسع نباو ((4 /۳۷ )١/ «ملسم حيحص ىلع جرختسلا)

 يف يناهبصألا يفقثلا لضفلا نب مساقلاو «-(579 )5١/ «لامکلا بيذهت» يف يزملاو «؛ 417

 -۱۳۸/۱) «رخلا ربخلا ةقفاوم» يف رجح نبا ظفاحلا هقيرط نمو- (١1١ص) «نيعبرألا باتک)

 )١57/548(. (هخيرات» يف ركاسع نباو ,-(84

 عماج) 2 - ها هم ر- يلبنحلا بجر نيا ظفاحلا :عاطقنالاب قيرطلا هذه لعأ دقو ؛اذه

 «نوروهشم تاقت هتاورو .لصتم ديج دانسإ رهاظلا يف اذهو» :لاقف .(۹۹/۲) «مكحلاو مولعلا

 عمس عاطملا يبأ نب ىيحي نأ [(۳۰/۸)] (هخيرات» يف يراخبلا ركذ دقو عامسلاب هيف حرص دقو

 نب ىيجب :اولاقو كلذ اورکنآ ماشلا لهأ ظافح نأ الإ ؛ةياورلا هذه ىلع ًادامتعا ضابرعلا نم
 ةعرز وبآ :كلذ ركذ نهو !طلغ ةياورلا هذهو .هقلي ملو ضابرعلا نم عمسی  عاطلا يبأ

 خيرات» يف رکاسع نبا هقیرط نمو- (۱۰۵/۱-۱۷۱۸/۰۲-۱۷۲۰) «هخیرات» يف] يقشمدلا

 «ميحد نع هاکحو ۰[-(8 08۰-۱ /۳۱) «لامکلا بیذهت» يف يزلاو ۰۱۷ /1۸) «قشمد

 رابخآ يف ماهوأ «هخيرات» يف هل عقی -هللا هجرس يراخبلاو مهريغ نم مهخویشب فرعآ ءالؤهو

 .«ماشلا لهأ

 :هوجو نم یبک رظن -هللا هجر- هلاق امیفو :تلق

 نیمختلاو نظلا درح ىلإ حیحصلا لیلدلاب تباثلا حیرصتلا نع لدعُي ال :لوالا

 .يفنلا ىلع حیرص لیلد هعم سيل يانلا ناف لامتحالاو

 اذه يف يقشمدلا ةعرز اباو ميحد اوفلاخ نیخسارلا ملعلا لهآ نم ًاريثك نأ :يناثلا

 وبأ مامالا هلثمو ةجح هب یفکو «هتبثي -لاصتالا يف هطرش مولعمو- يراخبلا مامالا اذهف ؛یفللا

 ةفرعلا» يف يوسفلا نایفس نب بوقعیو ۱۹۲ /۹) هنبال «ليدعتلاو حرجلا» يف امك ؛يزارلا متاح
 «جرختسلا) ف يناهبصألا ميعن وبأو (۵۲۸/۵) «تاقثلا» يف نابح نباو ۳0 /۲) «خیراتلاو

«(T7 /۱(مهریغو نقللا نباو ««لامكلا بیذهت) 2 یزلاو كل ردتسلا) 2 مکاخاو . 

 ىلع مدقم تشاو «ملعلا وه -تسشا : ىنعأ- هسكعو «ملعب سیل يفنلا نأ :ثلاغلا

 .ملعي مل نم ىلع ةجح ملع نمو «ملع ةدايز هعم نأل ؛يفانلا

 «ىلوأ باب نم ضابرعلا نع يوري نأف ؛رثكأ وأ نينس رشعب ضابرعلا لبق تام -هنع هللا يضر-

 يضر- ضابرعلا تامو ؛(ه١١١) ثداوح يف تام عاطملا يبأ نبا نأ یهذلا ركذ دقو اميس ال

 .ملعأ هللاو ءاّدج نکم هنع ةياورلاو هكاردإ لامتحاف «نيعبسلا دعب -هنع هللا
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 .. رج ينلا نع «ةيراس نب صضابرعلا نع عاطنا يبأ نب یبع ييئدح :ءالعلا

 .هلثمب

 ean ىثدح :ديلولا نب ةيقب أبنأ :قاحسإ ییئدح -

 .(هلبق امب حيحص وهو) نسح هدائسإ -۰

 يف يئاطلا يلع نب دمحم نب دمحم هقيرط نمو- (71777/545 )٥/ يذمرتلا هجرخأو

 -۱۱۷ /۳) «هلهأو مالكلا مذ» يف يراصنألا يورملا ليعامسإ وبأو ۱۵ )٠١١5/ «نيعبرألا»

 ؛هلهأو مالكلا مذ» يف يورهلا هريغ قيرطو هقيرط نمو- ةميزخ نباو .( ۸

 /۱) «ةنُسلا» يف مصاع يبأ نباو رجخ نب يلع نع -(۷ ۱۷۸و ۱۱۸-۱۱۷ /۳)

 نع (۲۰۲/۱۸-۲۱۸/۲۰۷) «ریبکلا مجعلا» يف يناريطلاو ۱۰۳۷/4۹۱/۲(.۰ و ۷

 -۸۱) «(ساملسب اهالمآ قلا ةسمخلا سلاجا» يف يفلسلا رهاط وبأو «نامثع نب ورمع

 يف يقهييلا هقيرط نمو- 6۲۷۵۱۱۵۸۱۵ «دشاوفلا» يف مصألا سابعلا ولو ۳

 ۱۵ /6۲) «قشمد خيرات» يف رکاسع نبا هريغ نعو هنعو -(۵4۱/1) «ةوبنلا لئالد»

 -(۲۸4ص) «هتخیشم» يف يغارلاو .(۱۱۹-۲/۱۲۰) «ةینادلبلا نيعيرألا»و ۱۵-۱4 و

 قیرط نم (۲۲۹۷/۱۲۲۰/۷) «ةعامجلاو ةنسلا لهآ داقتعا لوصآ حرش» يف يئاكلاللاو «

 /۲۰۲/۱۸-۲۰۱۷) «ريبكلا مجعلا» يف يناربطلاو «يصمحلا -جرفلا نب دمحأ- ةبتع يبأ

 نب ةيقب نع مهتعبرأ ؛حیرش نب ةَّوْيَح قيرط نم (۱۱۸۰/۱۹۷/۲) «نييماشلا دنسماو ۸

 .هب ديلولا

 .(حیحص نسح ثيدح اذه» :يذمرتلا لاق

 .؟ظوفم نسح ثیدح اذه» :رکاسع نبا لاقو

 حرص دقو «سلدم قودص دیلولا نب ةيقب ناف ؛-هللا امهمحر- الاق امك وهو :تلق
 .عبوت دقف كلذ عمو «ىرت امك فنصلا دنع ثيدحتلاب

 دعس نب ری نع «-نييماشلا نع هثيدح يف ةقث وهو- شايع نب ليعامسإ :هعبات

 .هب يصمخلا

 -۱۱۸/۳) «مالكلا مذ» يف يورهملا هقيرط نمو- «هننسا يف روصنم نب ديعس هجرخآ

 (7؟7931/17158 /۷) «ةعامجلاو ةنسلا لهأ داقتعا لوصأ حرش» يف يئاكلاللاو ..« ۹

 .هب ليعامسإ نع امهالك ؛ةفرع نب نسحلا قيرط نم
 -اذهو «ةحيحص نييماشلا نع شايع نب ليعامسإ ةياور ناف ؛حيحص دانسإ اذهو :تلق
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 .نيثيدح لبق هلیصفت مدقت امك تاقث هلاجر يفابو ءيصمح دعس نب ريج ناف ؛اهنم-

 .هب يملسلا ورمع نب نهرلادبع نع «-ةقث وهو- بیبح نب ةرمض :نادعم نب دلاخ عباتو

 يف يناهبصألا ميعن وبأ هقیرط نمو- (۱۷۱۲ /۳۱۷/۲۸) دمحأ مامالا هجرخا

 لخدلا» يف يقهيبلا هنعو- (0) مکاحاو ۰6۲ / 0/۱-1( (ملسم حيحص ىلع جرختسلا)

 /۱) «ربخلا شا ةقفاوم» يف رجح نبا ظفاحلاو -(۵۱ /۵7۲ - ۵۵ /۱) «یربکلا نئسلا ىلإ

 (جرختسلا» يف يناهبص الا میعن وبآ هقيرط نمو- «هدنسم) يف هیوهار نب قاحساو -۸

 نباو ۲۰۲/۱۲(۰) «لاشمالا» يف خیشلا وبأو ۰1۳ /۱۶۱/۱) هجام نیاو «-(۲ ۳۲۱-۳۵ /۱)

 «هلهأو مالکلا ذ) يف يورهلاو ۲۳۰۳/۱۱۲۳ /۲) «هلضفو | نایب عماج» يف ربلادبع

 | قو لاس نب ةيراعم نع يدهم ی راک نم 0170-1

 .حلاص نب ةيواعم يف ريسيلا مالكلل ؛نسح دنس اذهو :تلق

 :نم لك يدهم نب نه رلادبع عباتو

 يف مصاع يبأ نباو ۸۹) (ظعاوملاو بطخلا» يف ديبع وبأ هجرخأ :حلاص نب هللادبع -۱

 وبأو «يئاطلا فوع نب دمحم انث :(۱۰66/4۹۸/۲و ۵۸/۳۰ و 077/59و ۳۳/۱۹ /۱) «ةنسلا»

 ىلإ لخدملا»و .441/۱) «كردتسلا» يف مكاحلاو -یضلا تارفلا نب دمحأ- يزارلا دوعسم

 4۵۱ /۵۵/۱-۵۱) «یربکلا ننسلا ىلإ لخدلا» يف يقهيبلا هنعو- (۱۳۹/۱) «حیحصلا

 مجعلا» يف يناطلاو يمرادلا دیعس نب نامثع قیرط نم (۱۱۹/۳) «مالکلا مذ» يف يورفاو

 نب لضفلا قیرط نم )957/1١( مكاحلاو يطايمدلا لهس نب ركب انث :(۱۱۹/۲۰۷/۱۸) «ریبکلا

 يبأ قیرط نم (۲۳۰/۱۱۱6/۲) «هلضفو ملعلا نایب عماج» يف ربلادبع نباو «ينارعشلا دمحم

 .هب حلاص نب هللادبع نع مهتعبس ؛يذمرتلا ليعامسإ

 - ۰۳ /۱) «ةعیرشلا» يف يرجالا هنعو- دواد يبأ نبا هجرخآ :یسوم نب دسآ -۲

 -(۱7-۷/۱۸) «ىلامألا نم سلاجم ةعبس هيف ءزج» يف صلخلا نب رهاط وباو ٤

 يف رکاسع نباو ۷۹/۷ /۱) «ةعامجلاو ةنسلا لهآ داقتعا لوصآ حرش» يف يئاكلاللا هنعو

 /۱۰6 /۱۰) «ةراتخلا ثيداحألا» يف يسدقلا ءایضلاو ۱۷-۰۱۸ /4۲) «قشمد خيرات»

 ريخلا ةقفاوم» يف رجح نبا ظفاحلا هقیرط نمو- (۱۲۰/۳) «مالکلا مذا يف يورطاو ۲
 /۲۰۱۷/۱۸) «ربکلا مجعلا» يف يناربطلاو ,يرصلا حلاص نب دمحأ انئدح:-(۱۳۸/۱) «ربخلا

 عج رختسملا) يف يناهبصألا ميعن وبأ هنعو- (۱۷۲/۳-۲۰۱۷/۱۷۳) «نیماشلا للسمالو ۹

LN #۰ آ ۲ ۷ 4 1 و و ۱ ۲ * ۵ 4 6 1 و ون وه 6 © ٠ او 5 4  

 .(1۱۰/۲) «ةحيحصلا» يف امك ()
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 /4۲ /۱) «هقفتلاو هیقفلا» يف يدادخبلا بيطخلا هنعو - (۳۵-۲/۳۲ /۱) «ملسم حیحص ىلع

 .هب یسوم نب دسآ نع امهالک ؛-( ۵

 «هدنسما يف ةماسأ يبأ نب ثراحلا هجرخآ :-مهتم كورتم- يدقاولا رمع نب دمحم -۳

 (۵۵۵۵ /۲۲۳۹ - ۲۲۳6 )٤/ (ةباحصلا ةفرعم» يف يناهبصألا میعن وبآ هقيرط نمو-

 /14۲ /۱) «هقفتلاو هيقفلا» يف يدادغبلا بسيطخلا هنعو- (۲ /۳۱ - ٠١ /۱) «جرختسلااو

 .هب يدقاولا انثدح :-(۱۲۰-۱۲۲ /۳) «مالکلا مذ» يف يورماو . ۰۵

 :-اضيأ- يملسلا ورمع نب نهرلادبع عباتو

 انث :حیرش نب ةويح انث :(۱۷۱2۰/۳۷۱/۲۸) دمحأ هجرخآ :لالب يبأ نب هّلادبع ١-

 .هب هللادبع نع «نادعم نب دلاخ نع ءديلولا نب ةيقب
 .نعنع دقو سلدم -اذه- ةيقب ناف ؛فیعض دنس اذهو :تلق

 مدقت امك عبوت دقو «عباتي ثيح :ىنعي ؟-«بیرقتلا» يف امك- لوبقم وهف ؛هللادبع امأ

 .يتأيس امكو

 0۹ /۳۰و ۲۹و ۲۸/۱۸/۱) «ةنُسلا» يف مصاع يبآ نبا هجرخأ :بيبح نب رصاهملا -۲

 /۱۸) (ريبكلا مجعملا»و 5917/5٠57(( /۱) ؟نييماشلا دنسما يف يناربطلاو ۱۰۳/6۹۷ /۲و

 /۱) «نييماشلا دنسم» يف يناربطلاو شایع نب ليعامسإ قيرط نم ۸

 نب ةاطرأ نع امهالك ؛ينالوخلا -جاجحلا نب سودقلادبع- ةريغملا يبأ قيرط نم 5

 .هب رصاهملا نع «رذنملا

 .تاقث مهلك هلاجر ؛حيحص دنس اذهو :تلق

 )١/57/ «ةحيحصلا» يف -هللا همحر - ينابلألا مامإلا انخيش :ثيدحلا دانسإ ححص دقو

 .(۱۸/۱) («ةنحلا لالظ»و ۲۷۳ 5

 )١/7//6171-01594(: «ةحيحصلا» يف -هللا هحر- ينابلألا مامالا انخيش لاق :هيبنت

 ادق ظافحا قافتا عم !!(نانملادبع ناسح) وعدلا هفعض ام حيحصلا ثيدحلا اذه»

 هتنيب امك- حيحص اهضعبو «نسح اهضعب نأ عم «هقرط عيمج نم هفعض ؛هحيحصت ىلع ًاثيدحو
 ؛هقرط عبتت يف اريثك هسفن بعتأ هنأ عمو .ةوق ىلع ةوق هديزت هقرط رئاسو «-عضوم ام ريغ يف

 ححصو «هديب هانب ام لج مده هفاطم ةياهن يف هنكلو ؛هتادرفم فيعضت يف اديدش افلكت فلكتو

 نييدهملا نيدشارلا ءافلخلا ةنسو ىتنسب مكيلع» :اهنم «هتارقف لقأ اينثتسم هدهاوشل ثيدحلا

 اقداص هيف نكي مل هنأ عمو !«ينابلألا خيشلا عم راوح» :هامس يذلا هبيتك رخآ يف كلذو .«يدعب

 =مهيمريو «نيروهشملا ظافحلا يف نعطيو «قئاقحلا متكيو «ءارقلا ىلع سلدي ناك دقف ؛افصنمو



 يزورملل - « ةنسلا د بانك ۳۳۸

 نع ورمع نب نهرلا دبع نع «نادعم نب دلاخ نع «دعس نب "رجب

 ءافلخلا ٍةتسَو يِتنُسب میل :لاق ها يلا نع «ةيراس نب ضابرعلا

 .(لجاّونلاب اَهْيَلَع اوُضَع يِدْعَب َنيِدْهَلا َنيِدشارلا

 نع «دمح نب رفعج نع «دیعس نب ییحم انث :راشب نب دمحم انثدح -۱

 تق دقو اميس الو ءاهنايبل نآلا لاج ال ىتلا يزاخملا نم كلذ ريغ ىلإ «ديلقتلاو لهاستلاب-

 نبا مامإلا اهب جتحا ىتلا ةحيحصلا ثيداحألل هفيعضت ًاعبتتم هيلع ديدجلا يدرب كلذ نم ءيشب
 امیآ هدسفاف ؛هثیداحآ جيرختو هعبطب روکذلا ماق يذلا «نافهللا ةثاغإ» هباتک يف -هللا هحر- میقلا

 !«نيلاصلا ضایر# :يوونلا مامإلا باتکب لبق نم هلعف ناك ام رثکاب .داسفإ
 :لوقاف ةحيحصلا قیرطلا هذهل هفیعضت يف هنایغطو هلهج نايب :نآلا دوصتقلاو

 لقن هنأ عم «ةيراس نب ضابرعلاو بیبح نب رصاهم نيب عاطقنالاب «هراوح» يف هلعأ دقل
 مهنم ركذ «ةباحصلا نم ةعامج نع ىور (ارصاهم) نأ :نابح نباو متاح يبأ نع (۵۷-۵۸ ص)

 ؛نيظفاحلا نيذه ملسي الف ؛وه امأو «(زرك نب دسأ) :نابح نباو «(ىنشخلا ةبلعث وبأ) :متاح وبأ

 ءاقللا توبث ةيطرشب نيمدقتملا ضعب لوق ىنبت هنأ ىلع ءانب مهنم عمسي مل هنأب (۵۹ص) مزجيو

 نيثدحلا ريهامجو ملسم مامإلا دنع هب ملسم ريغ طرشلا اذه نأ عمو «طقف ةرصاعملا سيلو

 طرش سيلو «لامك طرش قيقحتلا دنع وهف ؛-حلطصملا بتك يف مولعم وه امك- ءاهقفلاو

 فستکی مل ةنسلا ىلع يناجلا اذه نإف ؛كلذ عمو ءافلآ هيلإ راشلا درلا ةمدقم يف هتققح امك ؛ةحص
 نيب عامسلا توبث طرتشي نأ :هيلع داز لب -ءيشلا ضعب رمألا نام نذإ- روکذلا يبتلاب

 تب دقو .ةحيحص ةريثك ثيداحأ كلذل فّعضی وهف ءلصألا يف ًاتباث ءاقللا ناك ولو «نييوارلا

 .ةمدقملا كلت يف اهتركذ ةلثمأب -يراخبلا ىتح- ةمئالا هب لوقي ال يذلا طرشلا اذهب هكسمت

 هةشبلا هتافلاخمل ةميق الف ءاعيرفتو ًاليصأت (ةعامجلا) نع فرحنم لجرلا نأ :دوصقملاو
 ثيداحأ لعأ دقف ؛ًاعيرفتو ًاليصأت لاثملا كاهو ءانئاملع ماكحأ نع هماكحأ نيابت يف ةبارغ الو
 يفانملا عاطقنالاب (زرک نب دسأ) مهنمو «مهركذ مدقت نيذلا ةثالثلا باحصألا نع (رصاهملا)

 ةمجرت يف (زرك نب دسأ) نع رصاهلا ثيدح دانسإ نسح دق رجح نبا ظفاحلا وه اذهو ةحصلل

 مسا فرح دق هنأ كانه تنيب دقو .(۳۱۳۸) «ةحیحصلا» يف هتجرخ دقو ««ةباصإلا» نم اذه

 .«ملعيلف .رداصلا نم ةدع يف (رجاهم) ىلإ (رصاهم)

 ؛جسیرختلا رداصم يف امك همتی ام باوصلاو ءأطخ وهو ایی :لوصألا عيمج يف (۱)

 .لاجرلا بتكو

 -(ىبتجملا» يف ىئاسنلاو ۱۳۱/۳۲۰/۲۲(۰) دمحأ هجرخأ - حيحص هدانسإ ١-



 ۳۳۹ يزورملت - « هنسلا » بانک

 يف ءناوع وبأو «سالفلا يلع نب ورمع ان :(١؟7 05/85 /۲) «یرکلا»و ۵۸ /۳)=

 مالكلا مذ» يف يورضا هقيرط نمو- يطئارخلاو ۳۲۸ /۳) «ةرهملا فاحتإ» يف امك ؛(هحيحصاا

 .هب ناطقلا ديعس نب ىيحي نع مهتثالث ؛ةبش نب رمع انث :الاق ؛-(576 /۳۲۱/۲-۳۲) «هلهأو

 .يتأيس امك هجرخأ دقو ؛ملسم طرش ىلع حيحص دنس اذهو :تلق

 نم لك هيلع ناطقلا عبأتو

 ,(0957/5//851؟) «هحیحص) يف ملسم هجرخأ :يفقثلا دیجادبع نب باهولادبع -۱

 نابح نباهنعو- (۲۱۱۱/۸۰/4) «هدنسم» يف يلصولا ىلعي وبأو ٤٥(« /۱۷ /۱) هجام نباو

 ۲۹۷/۲۰۸ /۱) «یقتنلا» يف دوراجلا نباو -(«ناسح|۱۰-۱ /۱۸۰/۱-۱۸۷) «هحیحص» يف

 ۱۹۵۱/۵۵40 /۲) (ملسم حیحص ىلع جرختسلا» يف يناهبصالا میعن وبأو

 4۱۲/1۸۲ /۱) «تافصلاو ءامسالا» يف يقهيبلاو ۰4۸ /۲۲) (ثيدحلا لاثمآ» يف يزمرهمارلاو

 .(۲۰۳۱/۳-۲۰۷) «یرکلا نئسلا»و ۱۸۵/۱-۲۰۲/۱۸۲(۰) «یرکلا نتسلا ىلإ لخدملا»و

 يف يورهاو ۸۳و ۸۲ /۷۲/۱-۷۷) «ةعامجلاو ةنْسلا لهأ داقتعا لوصا حرش» يف يئاكلاللاو

 .(۶۲۵ /۳ ۳۲۱-۲ /۲) «مالکلا مذ

 يف دوراجلا نباو ۵۹۲-۵۹۳ /۲) «هحیحص) يف ملسم هجرخأ :لالب نب ناميلس -۲

 يف يناهبصألا ميعن وبأ هقيرط نمو- «هدنسم» يف يلصوملا ىلعي وبأو )7538/708/1١(«: «ىقتنملا»

 «(۳۲۹ /۳) «ةرهملا فاحتإ» يف امك ؛«هحیحص» يف ةناوع وبأو ١19675(-, /405 /۲) «جرختسلا)

 ,(4١5و ۲۱۳ /۳) (ىربكلا ننسلا» يف ىقهيبلاو )٤/ ۱۷۹۸/٦۱(« «طسوألا» يف رذنملا نباو

 | .(۳۱۲/۱-۱۸/۳۱۳) «ةنابالا» يف ةطب نباو

 /۵۳-۵) «دنسلا» يف كرابلا نب هللادبع هجرخأ :يروثلا قورسم نب ديعس نب نايفس -۳

 يف يئاسنلاو ۰۱۷۷/۱۳ /۲) «نتفلا» يف دامح نب ميعن هنعو- )١1097/6055( «دهزلا»و ۷

 نباو ۰۵۸۰۱ /785-986 /۵و ۱۷۹۹ /۳۰۸/۲) «یرکلا نتسلادو ۱۸۸-۰۱۸۹ /۳) (ىبتجملا»

 يف یرجألا هنعو- ٤٤۸( /۲۵۱) «ردقلا» يف يف يبايرفلاو ۰۱۷۸۵/۱۶۳ /۳) «هحیحص) يف ةميزخ

 نباو -(۳۰۰ ص) (داقتعالا» يف يفهيبلاو 0 ۰۸/۸۲۵ /۲و ۸6 ۳۹۸-۳۹۹ /۱) («ةعيرشلا»

 ۰۱۸۹ /۳) «ءايلوألا ةيلح» يف يناهبصألا ميعن وبأو .(ردقلا - ١59١ /۸۵ /۲) «ةنابالا» يف ةطب

 -۳۲۱ /۲) «هلهأو مالكلا مذ» يف يورهلاو 4۲۹۵ /۹۸/۱۵-۹۹) (ةنّسلا حرشا يف يوغبلاو

 يبأ نب او ۳ /۲) «هحیحص) يف ملسم هنعو- ادنسلا» يف ةبيش يبأ نب او «-( ۲ 4

 (جرختسلا» يف يناهبصالا میعن وبأو .(۲۹۹/۱۱۵و ۲٤ /۱۱/۱) «ةنُسلا» يف مصاع

 (ىربكلا نئسلا»و ء(۷١۱ ۲۰۲-۲٠۳/ /۱) «تافصلاو ءامسألا» يف يقهيبلاو )5/ ٩۳۵

 = /۲) «جرختسملا» يف يناهبصألا ميعن وبأو ۶ ۳۳۹ /۲۳) دمحأو .-(۲۱/۳)



 يزورملل - « هنسلا » بانک ۳۳+

 دمحأو «حارجلا نب عيكو نع (۳۲۱/۲-4۲0/۳۲4) «مالکلا مذ» يف يورماو ۱۹۵۳ /۵۵-

 هقیرط نمو- (۲۹۵۶ /۱۳۷/۳) دواد وبأو «یندعلا دیلولا نبا هللادبع انث :(۱ ۱۳۰/27۷ /۲۲)

 نب دمحم انث :الاق ؛-(۲۰۷ /۳) يقهيبلا هقيرط نمو- يضاقلا لیعامساو )٦/ ١١(-« يقهيبلا
 نب ماصع قیرط نم («ناسحإ 17-9 0777 /۳۳۱/۷-۳۳۲) «هحیحص» يف نابح نباو «يدبعلا ريثك

 فسوی نب دمحم قيرط نم (۳۲۹ /۳) «ةرهلا فاحتإ» يف امك ؛«هحیحص» يف ةناوع وبأو «ديزي

 .هب يروثلا نع مهتعبس ؟بيبح نب دمحم قيرط نم (۵۲۳/4) مکاطاو «يبايرفلا
 .«يلع نب دمحم ثيدح نم تباث حيحص ثيدح اذه» :يناهبصألا ميعن وبأ لاق

 .«ةبطخا يف رفعج نع هجو ريغ نم ملسم هجرخأ .حیحص ثيدح اذه» :يوغبلا لاقو

 ! !يهذلا هقفاوو «!هاجرخ مو نيخيشلا طرش ىلع حيحص ثيدح اذه» :مكاحلا لاقو

 ىلع وه سيلو ايش قداصلا دمحم نب رفعجل جرخي مل يراخبلا ناف ؛امهو دقو :تلق
 .مدقت امك هجرخأ دقف ؛-اضیآ- ملسم طرش

 دعس نبا هنعو- «هننس» يف روصنم نب ديعس هجرخأ :يدرواردلا دمحم نب زيزعلادبع -5

 ۸1۵۳ /۲) «راتخلا يبنلا لئامش يف راونألا» يف يوغبلاو .(۳۲۶/۱) «ىربكلا تاقبطلا» يف

 ميعن وبأو ء(يماحشلا رهاط نب رهاز جيرخت -۲۷۲۱/۲۱۳/۳) «هثیدح» يف جارْسلاو ۸

 )° ٠7 /۳) يقهيبلاو «(14۲ 6٥٥/ /۲) «ج جرختسملا» يف يناهبصألا

 يف انبلا نبا هقيرط نمو- ١5775( /۲۳۷ /۲۲) دمحأ هجرخأ :مالس نب بعصم - ۵

 .(۱۱/۶۳) «ةنسلا لوصأ يف راتخملا»

 يف ةناوع وبأو ١57/ ۱۷۸٠١(« /۳) «هحيحصاا يف ةميزخ نبا هجرخأ :ضايع نب سنأ -5

 سلاح ةعبس هيف ءزج» يف صلخلا نب رهاط وبأو ۳۲۹/۳) «ةرهملا فاحتإ» يف امك ؛«هحیحص»
 .(4۲۵ /۳۲۱/۲-۳۲) «مالکلا مذا يف يورهلاو ۳۹ /95-95) (يلامألا نم

 «(«نانلا حتف»-۲۱۷ /۲۵۹/۲) «هننسا يف يمرادلا هجرخأ :يفئاطلا ميلس نب ىيحي -۷

 .(۵۳ )٦۱/ «اهنع يهنلاو عدبلا» ۴ حاضو نباو

 هللادبع نب میهارب| قاحس) وبآ هجرخأ :يرصبلا يلهابلا نالجع نب دلاخ نب بیو -۸

 /۱) «خویشلا مجعما يف رکاسع نبا هقيرط نمو- !هخویش نع هدئاوف» يف هّلوق ذیشرخ نب
 .هب بیهو نع «يكذوبتلا -ليعامسإ نب یسوم- ةملس يبآ قیرط نم -(۵۳ ۳ ٩
 .«حیحص) :رکاسع نبا لاق

 -ةزرغ يبآ نب مزاح نب دمحأ- ورمع وبآ هجرخآ :ينارفعزلا روصنم نب دمحم -4

 ناملع انث :-(ردقلا - ۱۶۹۱ /۸۵ /۲) «هنابالا» يف ةطب نبا هقیرط نمو- «هدنسما يف يرافغلا

 .هب روصنم نب دمحم انث :ةبيش يبأ نبا



 ۳۳۱ يزورملل - « هنسلا د بانك

 :لاق ؛هتبطخ نم عرف اذإ ناك كي هللا لوسر ا :هّللا دبع نب رباج نع «هيبأ

 :رومألا شو لكي دهم ید :يذفا َرْيْخَو وللا باتک :شيرلخلا نسخ ا نرد

 ."اَهّتاَنَدْحُم
 نب دمحم انث :يراصنألا -ىسوم نب قاحسإ- ىسوم وبأ انثدح -1

 دج نع ؛هيبأ نع «بلاط يبآ نب يلع نب نيسحلا نب يلع نب دمحم نب رفعج
 :ةعمجلا موي 5 ينلا ةبطخ تناك :لوقي هعمس هنأ ؛هللا دبع نب رباج نع

 يللا باتک شیما لَضفَأ نإ :كلذ رثإ ىلع لوقيو «هیلع ينثيو هللا دمحي

 .(ةّلالَض ةع ٍةعْدِب لک هاهتاتدخم :روُمألا رش لمم يڏَه :يذهلا ریو

 نب هللا دبع نع ناژولا لاله نع «نايفس ًابنآ :قاحسإ انثدح -۳

 :يدهلا نسحأ ناو هللا ُلْيِق :ليقلا قدصأ نإ :لوقي رمع ناك :لاق یک

 .اهتاثدحم :رومالا رشو «دمحم يده

 نع «ةبعش انث :-رفعج نبا :یعی- دمحم انث :راشب نب دمحم انثدح ٤-

 .هلبق ام رظنا - حیحص -۲

 (اهنع يهنلاو عدبلا» يف حاضو نب دمحم هجرخآ - دانسالا حیحص فوقوم -۳

 «ةعامجلاو ةنُسلا لهآ داقتعا لوصأ حرش» يف يئاكلاللاو «ىسوم نب دسآ قیرط نم (۵7/7۲)

 يف ربلادبع نبا هقیرط نمو- حاضو نباو «ليئارسإ يبآ نب قاحس) قیرط نم 84 /)
 نع مهتئال ؛يدهم نب نهرلادبع قیرط نم -(۱۰94 /۱5/۱) «هلضفو ملعلا نایب عماج)
 .هب ةنييع نب نايفس

 .تاقث مهلك هلاجر ؛حیحص دنس اذهو :تلق

 .دیج يبأ نبا وه :ناّرولا لاله

 ((۷ ۲۷۷/۲۹ /۱۳) «هحیحص) يف يراخبلا هجرخآ - دانسإلا حیحص فوقوم -۶4

 ينالقسعلا سايإ يبآ نب مدآ نع (۲۵۰۳-۷۸۵/۲۵ /۲) «یربکلا ننسلا ىلإ لخدملا» يف يقهيبلاو

 يف یلیعامسالا هقیرط نمو- )۲۸۷/۱-٩۰/۲۸۸( «دعجلا نب يلع دنسم» يف يوغبلا مساقلا وبآو

 ايندلا يبآ نبأو 8۲۲/۳۲۲۳۲۵ /۲) «هلهآو مالکلا مذا يف يوره لا هقیرط نمو- اجرختسملا)

 يف يطئارخلاو ءدعجلا نب يلع انث :الاق ؛5748/775(2و 557 /7175) «ناسللا ظفحو تمصلا» يف
 -يشاشلا بيلك نب مشیفاو «بيشألا ىسوم نب نسحلا قيرط نم (۱۵۱/۷۵) «قالخألا ئواسما



 يزورملت - « ةنسلا د باتك ۳۳۲

 نسحأ نإ :لاق ؛دوعسم نب هللا دبع نع «ینادمما ةرم نع «ةرم نب ورمع

 .اهتاثدحم :رومألا رشو دمح يده :يدفا نسحأو هللا باتك :ثیدحا

 ف يليعامسإلاو ۰۸۵۲/۹۹ /9) (ريبكلا مجعلا» يف يناربطلاو ۰۸۸۰۱/۳۰۳ /۲) «هدنسم» يفد

 يف يقهيبلاو .-(1۲7 ۳۲۵-7۳۲۲ /۲) (هلهأو مالکلا مذ» يف يوره لا هقیرط نمو- «جرختسلا)

 يف زازرلا يرتخبلا نب رفعج وبأو .برح نب نامیلس قیرط نم (440۱/1۳۹/۲) «ناميإلا بعش)
 يف يناربطلاو «راوس نب ةبابش قیرط نم (۷۷-4/۱۷۸) (يلامألا نم رشع دحالا لوآ ءزج»

 نبا هقیرط نمو- حاضو نباو «قوزرم نب ورمع قیرط نم (۸۵۲۶ /۹۹/۹) «ریبکلا مجعملا»
 يدهم نب نمهرلادبع قیرط نم -(۲۳۰۰/۱۱۲۱/۲) «هلضفو ملعلا نایب عماج» يف ربلادبع

 قیرط نم- (۳۲۰/۲-4۲/۳۲۲) «مالکلا مذ» يف يورما نمو- «جرختسلا» يف يليعامسالاو

 .هب ةبعش نع مهتعست ؛يلع نب مصاعو ؛يربنعلا ذاعم نب ذاعم
 .شمعألا نارهم نب نامیلس :هیلع ةبعش عباتو
 «فنصملا» يف ةبيش يبأ نبا هنعو- (۳۹۸/۹۹۹/۳) «دهزلا» يف حارجلا نب عيكو هجرخآ

 .-(۱۳۱/۲۳۲ /۲) «دهزلا» يف يرسلا نب دانهو ۵ ۲ ۱ /۸)

 .هب ينادمطا ةرم نع «بئاسلا نب ءاطع :ةرم نب ورمع عباتو

 يبآ نع «زیزعلادبع نب يلع ان ۳۰۱/۹) اریبکلا مجعلا» يف يناربطلا هجرخآ

 .هب ءاطع نع «دیز نب داح نع (مراع) ب بقلملا «يسودسلا -لضفلا نب دمحم- نامعنلا

 امك ؛هطالتخا لبق بئاسلا نب ءاطع نم ديز نب دامح عامسو «حيحص دنس اذهو :تلق

 .(۷ ٩ -۷۸ /۲) «حايفلا اذشلا»و ۰۵ /۲) «یذمرتلا للع حرش) يف

 :هیلع ينادمها لیحارش نب ةرم عباتو

 ۰۹۸/۵۰۹ /۱۰) «هحیحص» يف يراخبلا هجرخآ :يسه الا باهش نب قراط -۱

 ماشه- دیلولا يبأ نع (۵۱۱/۱۰) «يرابلا حتف» يف امك ؛«جرختسملا يف يناهبصألا ميعن وبأو

 يف يقهيبلا هقيرط نمو- «يلامألا» يف زازرلا يرتخبلا نب رفعج وبأو «يسلايطلا -كلملادبع نبا

 نع امهالك ؛ريرج نب بهو قيرط نم -(۱۸۲/۱-۲۰۳/۱۸۷) (ىربكلا نئسلا ىلإ لخدملا»

 .هب قراط نع ءيسمألا هللادبع نب قراخ نع «ةبعش
 ١7١(, /147/1) (ةئّسلا» يف دمحأ نب هللادبع هجرخآ :يبراحلا لاله نب دوسألا -۲

 لمهآ داقتعا لوصأ حرش» يف يئاكلاللاو ۵۱/9۸۹ /۱) «تافصلاو ءامس الا) يف يقهيبلاو

 شمعألا نع «ریرضلا -مزاخ نب دمحم- ةيواعم يبأ نع (۸۵ /۷۷-۷۸ /۱) «ةعامجلاو ةنسلا

 .لوألا رطشلا رکذب رصتخ نکل ؛هب دوسالا نع .دادش نب عماج نع
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 ام دیعبامئاو ]14 :ماعنألا] 4َنيِزِجْعُمب متنأ امو ۽ تآل نوُدَعوت ام ناو

 :ةنجلا ىلإ يدهب ربلا ناو بلا ىلإ يدهي هنإف ؛قدصلاب مکیلعو الأ اّينآ سيل
 الف ؛هبلق يف ربلا تبثيو ءاقيدص هللا دنع بتكي ىتح قدصي لجرلا لازي امو

 ىلإ يدهي هنإف ؛بذكلاو مكايإو ءاهيف رقتسی ةربإ عضوم روجفلل نوكي

 دنع بتكي ىتح بذكي لجرلا لازي الو «رانلا ىلإ يدهي روجفلا ناو ءروجفلا

 .اهيف ٌرقتسي ةربإ عضوم ربلل نوكي ام ىتح ؛هبلق يف روجفلا تبثيو ءاّباَذك هللا

 حاضو نبا هجرخأ - (ىرخألا هقرطب حيحص وهو) دانسإلا فيعض فوقوم ٥-

 ىسوم قيرط نم -(۲۳۰۱ /۱۱۹۲ /۲) «هلضفو ملعلا نایب عماج» يف ربلادبع نبا هقيرط نمو-

 .هب يدهم نب نهرلادبع نع «ةيواعم نبا
 نب هللاديبع قيرط نم (۱۵۳/۱۳-۳۵۷۵۹/۱۵) (ةنُسلا حرش» يف يوغبلا هجرخأو

 .هب سنوي نب ليئارسإ نع يسبعلا ىسوم
 .هب يعيبسلا قاحسإ يبأ نع .دشار نب رمعم :ليئارسإ عباتو

 يف يناربطلا هقيرط نمو- )117/1١-3١١75/1117( «فنصملا» يف قازرلادبع هجرخأ

 5١-5:55/555(. 50) (ناميإلا بعشا يف يقهيبلاو ۸۵۱۸/۹۰/۹ «ريبكلا مجعلا)

 .-(۱۵ ۶ /۱۳) «ةنسلا حرشا يف يوغبلاو

 عامسو «نعنع دقو طلتم سلدم يعيبسلا قاحسإ ابآ ناف ؛فيعض دنس اذهو :تلق

 .طالتخالا دعب هنم رمعمو ليئارسإ

 :عبوت يعيبسلا قاحسإ ابآ ناف ؛حیحص رثالا نکل

 ءارعزلا ىبأ قیرط نم (۲۰۵ و ۲۰۵۵/۲۳ /۵) «راخزلا رحبلا» يف رازبلا هجرخآ دقف

 (ةنابإلا» يف ةطب نباو ۸۵۲۱/۹۷ /۹) (ريبكلا مجعملا» يف يناربطلاو ءرمقألا نب يلعو

 نع قرط نم )4487/١-417/447( «تافصلاو ءامسألا» يف يقهيبلاو )

 .هب صوحألا يبأ نع مهتثالث ؛يرجهلا ميهاربإ

 .ةنسلاو مالسالا ىلع ةنملاو دمحلا هّلو رثألا حصف

 .هب دوعسم نبا نع «-ةقث وهو- يعخنلا ثراحلا نب حاير :صوحألا ابأ عباتو

 (ريبكلا مجعلا) 2 يناريطلاو ,(08/57) (اهنع يهنلاو عدبلا ف حاضو نبا هج رخ ا

 --نارمع نب رصن- ةرمج يبأ نع «ةملس نب دامح نع نيقيرط نم )9/ 8071/1١1-1٠١(
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 .ةعدب ةثدحم لکو الأ ءاهتاثدح

 نب بيبح نع «شمعألا نع «سنوی نب ىسيع ًابنآ :قاحسإ انثدح -5

 .هب حاير نع «يعبضلا=

 .حيحص دنس اذهو :تلق

 .ةيونثم الب حيحص تباث رثالاف ؛ةلمجلابو
 /۵۹۰/۲) «دهزلا» يف حارجلا نب عيكو هجرخآ - دانسإلا حيحص فوقوم 5

 حتف۲۱۱/۲۸/۲-۱) «هدنسم) يف يمرادلاو -(۲۰۲ص) «دهزلا» يف لمحا هنعو 6

 -(1۵ص) «ثداوحلاو عدبلا راكنإ ىلع ثعابلا» يف يسدقملا ةماش وبأ هقيرط نمو- («نانملا

 ةتسلا لهأ داقتعا لوصأ حرش) يف يئاكلاللا هقيرط نمو- «هدنسماا يف ةبيش نب بوقعيو

 حاضو نباو ١55/ AVY)» /9) «ريبكلا مجعملا» يف يناربطلاو )85/1١/ 5 ١١(-« «ةعامجلاو

 )١//١81- «ىربكلا ننسلا ىلإ لخدملا» يف يقهيبلاو )٤۳/ ۱٤(« «اهنع يهنلاو عدبلا» يف

 يف يناهبصألا ةنسلا ماوقو ۳۲۷-۱۷۵/۳۲۸ /۱) «ةنابإلا» يف ةطب نباو ۸
 .هب شمعألا نع قرط نم (4۷۰/۲۹۶/۱) «بيهرتلاو بيغرتلا»

 .تاقث مهلك هلاجر ؛حيحص دنس اذهو :تلق

 :يملسلا نم رلادبع ابآ عباتو

 نمو- «يلامألا» يف زازرلا يرتخبلا نب رفعج وبأ هجرخأ :يسمحألا باهش نب قراط ١-

 نع ءةرم نب ورمع نع «ةبعش قيرط نم (۲۰۳ )1١8577/١-/1١41/ «لخدلا» يف يقهيبلا هقيرط

 .هب قراط نع «ليحارش نب ةرم

 .حيحص دنس اذهو :تلق

 «ملعلا» يف يئاسنلا -برح نب ريهز- ةمثيخ وبآ هجرخآ :يعخنلا ديزي نب ميهاربإ -۲

 نینمز يبآ نبا هقیرط نمو- حاضو نباو ۱۷/۳۲۷ /۱) «ةنابإلا» يف ةطب نیاو ۶ )

 .هب ميهاربإ نع «نامیلس يبآ نب دامح نع نيقيرط نم -(۱۱/۵7) «ةنسلا لوصا» يف

 ديزي نبا وهو- ميهاربإو حیحص دانسإ اذه» :-هللا همحر- ينابلألا مامإلا انخيش لاق

 لجر نع مكتثدحاذإ :لاق هنأ هنع حص دقف ؛-دوعسم نبا وهو- هللادبع كردي مل نإو -يعخنلا

 .(هللادبع نع دحاو ريغ نع وهف ؛هللادبع لاق :تلق اذإو .تعمس يذلا وهف ؛هللادبع نع

 .ةياغ حيحص رثالاف ؛ةلمجلابو
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 .ةلالض ةعدب لکو «متیفک دقف ؛اوعدتبت الو

 نب عماج نع ؛شمعالا نع «ةيواعم وب ًابنآ :قاحسإ انثدح -۷

 ةثدح لك :لاق ؛دوعسم نب هللا دبع نع «سادرم نب هّللا دبع نع «دادش
 .رانلا يف ةلالض لکو «ةلالض ةعدب لکو «ةعدب

 نب عماج نع «شمعالا نع «سنوي نب یسیع أبنأ :قاحسإ انثدح -۸

 .هجولا اذه نم فنصلا هب درفت - هريغل نسح -۷

 نبا الإ هقثوي مل -اذه- سادرم نبا ناف ؛تاعباتلاو دهاوشلا يف نسح دنس اذهو :تلق

 .هلبق ام هل دهشيو ءروتسم وهف ««ةفوكلا لهأ هنع ىور» :لاقو .(۲4 /0) نابح
 ةقرفلا ةعيرش نع ةنابإلا» يف يربکعلا ةطب نبا هجرخآ - دانسإلا حيحص فوقوم -۸

 .هب سنوي نب یسیع قيرط نم (۳۲۹/۱-۱۸۱/۳۳۰) «ةيجانلا

 نب ريرج نع «ناطقلا ىسوم نب فسوي قيرط نم (۱۸۰/۳۲۹/۱) ةطب نبا هجرخأو
 .هب شمعألا نع «ديمحلادبع

 .تاقث مهلك هلاجر ؛حيحص دنس اذهو :تلق

 :نم لك ؛ءاثعشلا ابأ عباتو

 ١ - «فنصملا» يف ةبيش يبأ نبا هجرخأ :يملسلا نمحرلادبع وبأ )۱۷۸۷۳/۱۳۷/۱6(

 «هقفتملاو هيقفلا» يف يدادغبلا بيطخلا هقيرط نمو- )١// .»-)586 /501(هدنسما يف يمرادلاو

 )  184ص) «ثعابلا» يف يسدقملا ةماش وبأ هقيرط نمو- («نانلا حتف» 61۸-1۷

 .هب نهرلادبع يبأ نع «تباث يبأ نب بيبح نع «شمعالا نع «ثايغ نب صفح نع
 .حيحص دنس اذهو :تلق

 «ةعامجلاو ةنْسلا لهأ داقتعا لوصأ حرش» يف يئاكلاللا هجرخأ :لاله نب دوسالا -۲

 ءریرضلا ةيواعم يبآ قیرط نم (۱۸۳/۳۳۰/۱) «ةنابالا» يف ةطب نباو ۸۵ /۷۸ - ۷ )١/

 .هب دوسالا نع «دادش نب عماج نع «شمعألا نع امهالک ؛يركشيلا ةناوع يبأو

 .-اضيأ- حيحص دنس اذهو :تلق

 = دما هنعو- (717 /9۹۱ /۲) «دهزلا» يف عيكو هجرخأ :يميتلا ”ريمع نب ةرامع -۳

 «ةنابالا» ىلع قلعلا هل هبنتي ل حیبق فيحصت وهو ؛«دبع» ىلإ «ةنابإلا» عوبطم يف همسا فرحت (أ)

 هبالط وأ ملعلا لهأ ضعب تيلايف .هقيقحت يف ةيناث رظنلا يعدتسي امن ؛ريثكلا ءيشلا ءاطخألا هذه لثم نم هلو

 .ناعتسملا هللاو .كلذل دهني نيداحلا
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 مکناو «ةرطفلا ىلع مويلا مكنإ :لاق ؛دوعسم نبا نع ءاثعشلا يبأ نع «دادش
 .لوألا يده لاب مكيلعف ؛ةثدحم متيأر اذإف مکل ثدحيو نوئدحتس

 ناتس نب ديعس نع «ملسم نب ديلولا انث :رواسم نب ىسيع انثدح -484

 هللادبع نع ترم نب ريثك- ةرجش يبأ نع «" ةيرهازلا وبأ ىنثدح :لاق .يصمحلا
 اوعبتا ءاهتاثدحم :رومألا رشو ةي دمحم نيد :نيدلا ريخ :لوقي ناك هنأ ؛رمع نب

 هادیعب اقبس مكانقبس دقف ؛انوعبتت نإ ءرثألا متعبتا ام اولضت نل مكنإف ؛اوعدتبت الو

 هللا عفر الإ ؛ةعدب اهنيد يف ةمأ تثدحأ ام ءاريبك الالض متللض دقف ؛انوفلاخت نو

 هيف لعتشت اًران دجسلا ةيحان يف ىرأ نألو ءادبأ مهيف دوعت ال مث «ىدُه ةنس مهنع
 .ريغم اه هيف سيل ةعدب ىّرَأ نأ نم لإ بحأ :اقارتحا

 اعفان عمس هنأ ؛زاغلا نب ماشه نع «عيكو أبنأ :قاحسإ انئدح ال٠

 نب بيبح نع «يروثلا انث :(۱۸۲/۳۳۰/۱) «ةنابإلا» يف ةطب نباو ۲۰۲ ص) «دهزلا» يف =

 .هب ةرامع نع «تباث يبأ

 ؛دوعسم نبا كردي مل -اذه- ةرامع ناف ؛تاعباتلاو دهاوشلا يف نسح دنس اذهو :تلق

 .هلبق امب حيحص وه نكل

 .فنصلا هب درفت - ادج دانسالا فيعض فوقوم 4

 :ناتلع هيف ؛ادج فیعض دانسا اذهو :تلق

 يف امك ؛عضولاب هريغو ینطقرادلا هامرو كورتم :يصمحا نانس نب دیعس :ىلوألا

 .(بيرقتلا)

 يبأ نع هتصاخو ءديعس هيوري ام ةماعو» :(۱۱۹۹/۳) «لماكلا» يف يدع نبا لاق دقو

 .(ظوفح ريغ :ةيرهازلا

 .نعنع دقو «ةيوستلا سيلدت سلدي ملسم نب ديلولا :ةيناثلا

 .«بيرقتلا» يف امك ؛قودص «يصمحلا يمرضحلا ريدح :همساو (۱)

 هقيرط نمو- «دئاوفلا» يف مصألا سابعلا وبأ هجرخأ - دانسإلا حيحص فوقوم -۰

 داقتعا لوصأ حرش" يف يئاكلاللاو -(۱۹۱/۱۷۹/۱) «یربکلا نئسلا ىلإ لخدملا» يف يقهيبلا

 -راكنإ ىلع ثعابلا» يف يسدقملا ةماش وبا هقيرط نمو- )١57/47/١( «ةعامجلاو ةنسلا لهأ
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 .انسح سانلا اهآر ناو «ةلالض ةعدب لك :رمع نبا لاق :لوقی

 نبا نع «نايفس انث :ةفيذح وبأ ًابنأ :ىيحن نب دمحم انثدح بال ۱

 ءارمألا عابتاو .ةماقتسالاب مكيلع : سابع نبا لاق : لاق ؟ هيبأ نع «سووأاط

 .عدبتلاو مكايإو رثآلاو

 نبأ نع .مصاع نع «ثيل نع «ریرجو رمتعملا ًابنآ :قاحسا انثدح -۲

 «ةنابإلا» يف ةطب نباو «يدانلا نب هللاديبع نب دمحم نع -(۷۵ص) «ثداوحلاو عدبلا-

 .هب زاغلا نب ماشه نع ؛راوس نب ةبابش نع امهالك ؛ةبيش يبأ نبا قيرط نم /۳۳۹/۱)

 .تاقث مهلك هلاجر .حيحص دنس اذهو :تلق

 يورفا هجرخأ - (ىرخألا هقيرطب هريغل نسح وهو) دانسإلا فيعض فوقوم -۱
 .هب ةفيذح يبأ نع -ماتمت - بلاغ نب دمحم قيرط نم (۱۳/4-۷۲۳/۱) ؛هلهأو مالكلا مذ» يف

 ئيس قودص :-دوعسم نب ىسوم- يدهنلا ةفيذح ابأ ناف ؛فیعض دنس اذهو :تلق

 :عبوت دقو «تاعباتملا يف هب ساب ال نكل ؛«بیرقتلا» يف امك ؛ظفحلا

 ةماش وبأ هقيرط نمو -(«نانملا حتف)»-١١15/1١ /5) اهدنسم» يف يمرادلا هجرخأ دقف

 -نیکد نب لضفلا- ميعن وبآ انث :-(۷۰ص) «ثداوحلاو عدبلا راكنإ ىلع ثعابلا» يف يسدقلا

 نع ةنابل» يف يربكعلا ةطب نباو (1۱/1۵)اهنع يهنلاو عدبلا» يف حاضو نباو «يئالملا

 -56 /؟) «مالكلا مذ» يف يوراو ۰4۲۳۳ / ٣٥٣و ۲۰۰/۳۳۷ /۱) «ةیجانلا ةقرفلا ةعيرش

 «ةتسلا لوصأ» يف نینمز ىبأ نباو «يروشلا نایفس نع قرط نم (۷۲/۱/4و ۲

 /4۳۹ /۱) «هقفتلاو هیقفلا» يف يدادغبلا بيطخلاو «يدهم نب نجرلادبع قیرط نم (۱۲ /9۷)
 /۲) «هلهأو مالکلا مذ» يف يورشاو ۰۱۵۷ /۳۱۸/۱-۳۱۹) «ةنابالا» يف ةطب نباو ؛ 75

 -۳۳۹و ۱۵۸/۳۱۹ /۱) «ةنابإلا» يف ةطب نباو ءسنوي نب یسیع قیرط نم ۲ ۸

 كللادبع- رماع يبآ قیرط نم (۲۷۱۷-۳۶۱/۲۱۸ /۲) «مالکلا مذ» يف يورفاو ۰

 رضاح نب نامثع نع «حلاص نب ةعمز نع مهتتس ؛نارمع نب یفاعلاو «يدقعلا -ورمع نبا
 .هب سابع نبا نع «يدزالا

 .؟بیرقتلا» يف امك ؛فيعض -اذه- ةعمز نإف ؛فيعض دنس اذهو :تلق

 .-هّللا ءاش نإ- هريغل نسح امهعومجمب ثيدحلاف ؛ةلمجلابو
 .هجولا اذه نم فنصملا هب درفت - دانسإلا فيعض فوقوم -۲

 . :ناتلع هيف ؛فيعض دنس اذهو :تلق
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 .عدبلا :هللا ىلإ رومألا ضخبآ نإ :لاق ؛سابع

 یبآ نع ؛بویآ نع ةّبلع نبا ليعامسإ انت :ىيحن نب ىيحي انثدح -۳

 مل امهالكو «لوحألا ناميلس نبا وأ «ةلدهب نبا نوكي نأ ام ؛-اذه- مصاع :ىلوألا =

 .سابع نب هلادبع نم عمسي
 .كرتف ؛هثیدح زيمتي ملف ءاريخأ طلتخا ,قودص :-ميلس يبآ نبا وهو- ثيل :ةيناثلا

 يلع نع «ریثک يبأ نب ىيحي نع هيوري ةراتو ءاذكه هيوري ةراتف ؛هيف برطضا دقو

 .هب سابع نبا نع ؛يدزألا

 نب ىيحي انث :-(۳۱/6) «یربکلا نئسلا» يف ىقهيبلا هقيرط نمو- هيوجنز نبا هجرخأ

 .هب ثيل نع «يضاقلا هللادبع نب كيرش نع «ينامحلا ديمحلادبع

 :للعلاب لسلسم دنس اذهو :تلق

 .«بيرقتلا» يف امك ؛ثيدحلا ةقرسب مهتم نكل ؛ظفاح :ينامحلا ىيحي :ىلوألا

 .ءاضقلا يلو ذنم هظفح ريغت ءأطخلا ريثك قودص ؛يضاقلا كيرش :ةيناثلا

 .-مدقت امك- فيعض ؛ميلس يبأ نب ثيل :ةئلاثلا

 .نعنع دقو سلدم ؛ريثك يبأ نب یی :ةعبارلا

 ىلع هقيلعت يف -هللا هظفح- ناملس لآ نسح نب روهشم خبشلا لضافلا انيخأ لوقف ؛هيلعو

 .كردتسيلف «هنايب مدقت امل ؛ةتبلأ حيحص ريغ ؛«حيحص» :يقهيبلا دانسإ نع 7١( ص) «ثعابلا

 يف يئاكلاللا هجرخأ - (ىرخألا هقيرطب حيحص وهو) دانسإلا فيعض فوقوم -۳

 فورعملا- دام نب نسحلا قيرط نم (۱۰۸/۸۷/۱) «ةعامجلاو ةنسلا لهآ داقتعا لوصأ حرش

 .هب ةيلع نبا نع -(ةداجس) ب

 :هيلع ةيلع نبا عباتو

 («نانملا حتف»-۱۱۲/۲-۱۵۰/۱۱۷) «هدنسما يف يمرادلا هجرخأ :ديز نب دامح - ١

 يهتلاو عدبلا» يف حاضو نباو ,-(1/737/7/51) «هلهأ و مالکلا مذ» يف يوره لا هقیرط نمو-

 (۱۱۹/۳۲۶/۱) «ةيجانلا ةفرفلا ةعيرش نع ةنابالا» يف يرکعلا ةطب نباو 1۰ /16) «اهنع

 .هب داح نع مهتئالث ؛یسوم نب دسأو «برح نب نامیلسو .-مراع- يسودسلا نامعنلا يبآ نع

 «هقفتلاو هيقفلا» يف يدادغبلا بيطخلا هجرخآ :يفقثلا ديجلادبع نب باهولادبع -۲
(0)). 

 = «ءالقعلا ةضور» يف نابح نبا هجرخآ :يلهابلا نالجع نب دلاخ نب بيهو -۳



 ۳۳۹ يزورملل - « هنسلا » باتك

 بهذي نأ :هضْبقو ؛ضبقُي نأ لبق ملعلاب مکیلع :دوعسم نبا لاق :لاق ؛ةبالق
 رقتفي ىتم يردي ال مکدحآ ناف ؛ملعلاب مکیلع هلهآب :لاق وآ- هباحصاب

 ىلإ مکنوعدی مهنآ نومعزي اًماوقأ نودجتس مکناو هدنع ام ىلإ -رقتفی وآ-
 عدبتلاو مكايإو ملعلاب مکیلعف .مهروهظ ءارو هوذبن دقو هللا باتک

 .قيتعلاب مکیلعو " "قمعتلاو مكاّيإو عطنتلاو مكايإو

 .هب بيهو نع «يسرنلا ديلولا نب سابعلا قيرط نم (۳۷ ص)>
 يف ةطب نباو ء(١٠ /74) «اهنع يهنلاو عدبلا» يف حاضو نبا هجرخأ :ةملس نب دا -6

 ليعامسإ نب ىسومو «ىسوم نب دسأ قيرط نم (۱۹۲/۳۳۳و ۱۸۹/۳۳۳۳۳۲ /۱) «ةنابالا)

 .هب دامح نع مهتثالث ؛لاهنم نب جاجحو «يکذوبتلا

 نمو- ۲٠٤٠٠١( /۲۰۲/۱۱) «فنصلا» يف قازرلادبع هجرخآ :دشار نب رمعم -*

 «یربکلا ننسلا ىلإ لخدملا» يف يقهيبلاو ۰۵ /۱۷۰/۹) (ريبكلا مجعلا» يف يناربطلا هقیرط

۹/۱۸ ۳۵۰۱-۳/ ۳۸۷)-. 

 .هب ةبالق يبآ نع «ريثك يبأ نب ىيحي :بویآ عباتو

 يف يورهلا هقيرط نمو- («نانلا حتف»-۱۱6-۱۹/۱۱۵ /7) «هدنسم» يف يمرادلا هجرخأ

 ص) «ثداوخاو عدبلا راكنإ ىلع ثعابلا» يف يسدقلا ةماش وبأو «(۷۳۷ /۲۳ /4) «مالكلا مذ»

 .هب ىيحي نع «يعازوألا قيرط نم 777-١178/775( /۱) ؛ةنابالا» يف يربكعلا ةطب نباو ««7

 .«نييماشلا قيرط نم ًالوصوم يورو «لسرم اذه» :يقهيبلا لاق

 .؟دوعسم نبا نم عمسي مل ةبالق وبأو» )١577/١(: "دئاوزلا عمجم» يف يمئيهلا لاقو

 يف يوسفلا هجرخأ :يقهيبلا هيلإ راشأ يذلا لوصوملا قيرطلاو ءالاق امك وهو :تلق

 /۳۵۰/۱-۳۵۱) «ىربكلا ننسلا ىلإ لخدملا» يف يقهيبلا هقيرط نمو- «خيرأتلاو ةفرعملا»

 ملاس نب سابعلا نع يمخللا رجاهم نب دمحم نع «يسينتلا فسوي نب هللادبع انث :

 .هب دوعسم نبأ نع «ينالوخلا سيردإ يبأ نع «ديزي نب ةعيبر نع «يمخللا
 .دانسإلا حيحص لصتم دنس اذهو :تلق

 .عدبلا ثادحإ (۱)

 .مالكلا يف ةالاغملاو قمعتلا ()

 .ةغلابلا (۳)

 .هباحصأو ةي هللا لوسر هيلع ناك ام :دارلاو «ميدقلا (؟)



 يزورملل - « ةئسلا د بانک ۲ ۰

 نع «نوع نبا نع ءرضخأ نب میلس انث :ىيحي نب ىيحي انئدح -۷ 5
 ناك نم قيرط اوذخو !ءارقلا رشعم هللا اوقتا :ةفيذح لاق :لاق ؛ميهاربإ

 الامش هومتكرت نئلو «!ًديعب اقبس متقبس دقل ؛متمقتسا نئل هّللاوف «مکلبق
 .-انیبم :لاق وأ- ادیعب الالض متللض ؛انيميو

 ؛مامه نع «ميهاربإ نع «شمعألا نع «ريرج ابنأ :قاحسإ انثدح -0

 اوكلسا !ءارقلا رشعم اي :لاقف .دجسملا يف ةقلح يف نحنو ةفيذح انيلع رم :لاق

 ءالامشو انيمي متذخأ ناو نيب اقبس متقبس دقل ؛هومتكلس نئل هّللاوف «قيرطلا

 .اًديعب الالض متللض دقل

 لاق :لاق ؛نسحلا نع «فوع نع میشه ًابنآ :ىيحي نب ییح انثدح ٦-

 يف كرابملا نب هللادبع هجرخأ - (هدعب امب حيحص وهو) دانسإلا فيعض فوقوم -4
 يف يئاكلاللاو )£ /۱۳) «قشمد خیرات» يف رکاسع نبا هقیرط نمو- (1۷ /۱۲) «دهزلا)

 يورضاو «نوراه نب ديزي قیرط نم (۱۱۹/۹۰/۱) «ةعامجلاو ةنسلا لهآ داقتعا لوصآ حرش»

 نایب عماج» يف ربلادبع نباو «ليمج نب رهزآ قیرط نم (۳۸۷/۲-4۷۳/۳۸۸) «مالکلا مذ» يف

 .هب نوع نب هللادبع نع مهتعبرآ ؛ایرکز نب ىبيحي قیرط نم (۱۸۰۹/۹6۷ /۲) «هلضفو ملعلا

 .هعاطقنال ؛فیعض دنس اذهو :تلق

 .هدعب ام رظناو

 ٥- «هحیحص) يف يراخبلا هجرخآ - دانسإلا حیحص فوقوم )۱۳/ ۲۵۰/ ۰۷۲۸۲

 «هلهآو مالکلا مذ» يف يورضاو ۱۹۱/۳۳۰ /۱) «ةنابإلا» يف يربكعلا ةطب نباو )۲/ ۳۸۷-

  ۸«دهزلا» يف یناتسجسلا دواد وبأو «يروثلا نایفس قیرط نم )۲۱۲-۲۲۱/ ۲۷۳(

 نباو 1 ۲ ۷ ) (فنصلا» يف ةبيش يبأ نباو «دیمحلادبع نب ريرج قيرط نم

 يف يناتسجسلا دواد وبأو ءريرضلا ةيواعم يسبأ نع (۱۳/4۲) «اهنع يهنلاو عدبلا» يف حاضو

 بيطخلاو ۲۸۰ /۱) «ءايلوألا ةيلح» يف يناهبصألا ميعن وبأو ۲۷۳ /۲۲۱-۲۱۲) «دهزلا»

 .هب شمعألا نع مهتعبرأ ؛عیکو قيرط نم (۷۱۳/4) «مالسلا ةنيدم خيرات» يف يدادغبلا

 /۳۰۷ )١/ «ةیجانلا ةقرفلا ةعيرش نع ةنابالا» يف ةطب نبأ هجرخأ - فيعض هدانسإ 1

 ديجلادبع نب باهولادبع قيرط نم (477/747/؟) «هلهأو مالكلا مذ» يف يورطاو « 5

 = .هب يبارعألا ةليمج يبأ نب فوع نع امهالك ؛ةفيلخ نب ةذوهو «يفقثلا



 ۲٤١ يزورملل - « هنسلا » باتك

 .حیرلاک نسحلا لیسارمو .دانسالا حیحص لسرم اذهو :تلق =

 ۱ :افوع باتو

 نب یسوم قیرط نم (۱۵۱/۳۱۵/۱) «ةنابالا» يف ةطب نبا هجرخآ :دیبع نب سنوي -۱

 .هب سنوي نع «ةيلع نبا ليعامسإ نع .-فیعض وهو- اشولا لهس
 «ةنُسلا لوصأ» يف نينمز يبأ نبا هقيرط نمو- حاضو نبا هجرخأ :ةلاضف نب كرابملا -

 قيرط نم 6۲۳/۳۰۷ /۱) «ةنابالا» يف ةطب نباو يدهم نب نمحرلادبع قيرط نم- (7/50)

 .هب كرابم نع امهالك ؛دسأ نب زهب

 .ديز نع رمعم نع (۲۰۹۲۸/۲۹۱/۱۱) «فنصملا» يف قازرلادبع هجرخآ :ديز -۳

 هفرعآ مل -اذه- ديزو» :(۲4۹/۷) «ةفيعضلا» يف -هللا هحر- ينابلألا مامالا انخيش لاق

 .««لوبقم» :ظفاحلا لاق .دیز نب دامح هنع ىور يذلا هنأ لمتحيو

 :-بذكلاب ةعامج همهتا ةعدب ىلإ ةيعاد ناك ءروهشملا لزتعملا- ديبع نب ورمع - ٤

 نع «ةنييع نب نایفس انث ۰ )١١١/ «ناميإلا» يف يندعلا رمع يبأ نب ىيحي نب دمحم هجرخأ

 .هب ورمع
 (۱۲۷۰/۲۳۹/۲) «باهشلا دنسم» يف يعاضقلا هجرخأ :يِعَطقلا مزح يبأ نب مزح -4

 .هب مزح نع «يلجعلا -ثعشألا يبأ- مادقملا نب دمحأ نع «دودوم نب دمحم نب نيسحلا قيرط نم

 نسحلا ىلع اعوطقم هب ثعشألا يبأ نع هاورف ؛ينارهملا ديعس نب دمحم :انیسح فلاخو

 .هلوق نم يرصبلا
 .(۹۰۷۸/۸۰/۱۲) «ناميإلا بعش» يف يقهيبلا هجرخأ

 يف يعفارلا هجرخأ :-هنع هللا يضر- ةريره يبأ ثيدح نم لوصوم دهاش ثيدحللو

 يبأ نع «هیبآ نع .بهوم نب هللاديبع نب ىيحي قيرط نم (۲۵۷/۱) «نيوزق رابخأ يف نيودتلا»
 .هب ًاعوفرم ةريره

 اذهو :تلق» 585١" 580 «ةفیعضلا» يف هل همحر- ينابلالا مامالا انخیش لاق

 ؛مكاحلا شحفأو «كورتما :«بيرقتلا» يف ظفاحلا لاق ؛-اذه- ىيحب هتفآ ؛!دج فيعض دانسإ

 : .«عضولاب هامرف

 .(ب /۱۱۵ /۲ج) ؛طوطخلا» نم بیوصتلاو !«ةنابإلا» عوبطم نم كرابملا مسا طقس (1)

 !يرصبلا نسحلا لدب (نيسحلا) : :هدنع عقوف -افیرحتو افيحصت- ةلابإ ىلع ًاتغض هيلع قلعملا دازو

 .ناعتسملا هللاو !املق هل كرحي ملو .فیرحتلا اذه ريغي ملف



YEYيزورملل - « هنسلا د بانک  

 .(َةَعْذِب يف ريثك نم ريخ قنس يف لیلق لمَع» :يڳ هللا لوسر

 نهرلادبع نع ةرامع نع ,شمعالا نع «ةيواعم وبآ انث :ىيحي ان -۷

 .ه.ا ««فرعي ال یکانم هثیداحأ» :دمحأ مامالا هيف لاق دقف ؛هنم بيرق هوبأو =

 .حصي ال ثيدحلاف ؛ةلمجلابو

 يئاكلاللاو ۱۹۸(۰ص) «دهزلا» يف دمحأ مامالا هجرخآ - دانسإلا حيحص فوقوم -الال

 يف يزوحلا نبا هقيرط نمو- )١١5/88/١( «ةعامجلاو ةنسلا لهأ داقتعا لوصأ حرش» يف

 -مزاخ نب دمحم - ةيواعم يبأ نع امهالك ؛ملاس نب ءالعلا قيرط نم ١(- 4 ص) «سیلبا سییلت»

 .هب ریرضلا

 ةماش وبآ هقیرط نمو- («نانلا حتف»-۲۲۸/۲۸۸/۲) «هدنسم) يف يمرادلا هجرخآو

 وسبأو .سنوی نب یسیع قیرط نم -(11ص) «ثداوحلاو عدبلا راكنإ ىلع ثعابلا» يف يسدقلا

 لوصأ حرش» ين يئاكلاللا هقیرط نمو- «يبضلا ورمع نب دواد ثیدح» ين يوغبلا مساقلا
 هضعو- (۱۳۰/۱) مكاحلاو طانلا باهش يبآ قیرط نم -(۱و ۱۳/۰۰ /۱) «داقتعالا

 يف يورضاو ۲۰۱/۳۳۷ /۱) «ةنابرلا» يف ةطب نباو ۱۹-۰ /۳) «یربکلا ننسلا» يف يقهيبلا

 يف يورها هقيرط نمو- يليعامسالاو «ريمن نب هللادبع قیرط نم (4۳۸/۳۵ /۲) «مالکلا مذ»

 .هب شمعالا نع مهتعبرآ ؛ثایغ نب صفح قیرط نم -(4۳۸/۳۵ /۲) «مالكلا مذ»

 .يهذلا هقفاوو ءاهاجرخي مو امهطرش ىلع حیحص دنسم ثیدح اذه» :مكاحلا لاق

 نع «-ةقث وهو- يفوكلا يقرلا يملسلا ثراحلا نب كلام :يميمتلا ريمع نب ةرامع عباتو

 .هب نمحر لادبع
 ةنسلا لهأ داقتعا لوصأ حرش» يف يئاكلاللاو (۱۹۸ص) «دهزلا» يف دمحأ هجرخأ

 يبأ نع ١(- ؛ص) «سيلبإ سيبلت» يف يزوجلا نبا هقيرط نمو- (۱۱4/۸۸/۱) «ةعامجلاو

 ايروشلا نايفس ثیدحا يف يبايرفلا فسوي نب دمحمو ءريرضلا -مزاخ نب دمحم- ةيواعم

 /۳۵۸ /۱) «ةنابإلا» يف ةطب نباو 421737 /515454 /۲) «مالكلا مذ» يف يورفاو ۲ )

 هقيرط نمو- («نانملا حتف»- ۸ /۲) !هدنسم» يف يمرادناو «يروثلا نایفس نع ۷

 هنعو- (۱۳۰/۱) مكاحلاو «سنوي نب یسیع قیرط نم -(11ص) «ثعابلا» يف ةماش وبآ

 «هلهأو مالکلا مذ» يف يورهاو ۲۰۱/۳۳۷(۰ /۱) «ةنابالا» يف ةطب نباو -۱۹/۳) يقهيبلا

 ورمع نب دواد ثیدحا يف يوغبلا مساقلا وبأو «ريم نب هللادبع قیرط نم (4۳۸/۳۵ )

 -يبأ هقيرط نم- (4١و ۱۳/۵۵ /۱) «لوصالا حرش) يف يئاکلاللا هقيرط نمو -«يبضلا



 YEY یزورملل - « ةنسلا » باتك

 .ةعدب يف داهتجالا نم رخ ةنّسلا يف داصتقالا :لاق ؛هّللادبع نع «دیزی نبأ

 نع .«بيسمملا نب ءالعلا نع (>-دیبز وبآ- رتبع ًابنآ : یی انندح -۸

 نم -(1۳۸/۳4۵/۲) «مالكلا مذ» يف يورهلا هقيرط نمو- يليعامسالاو «طانحلا باهش-

 يف ةطب نباو ۳۹١(« /۳۸۳ /۱) «هقفتلاو هيقفلا» يف يدادغبلا بيطخلاو «ثايغ نب صفح قيرط
 مالكلا مد) ف يورهملاو «يرازملا قاحسا يسبأ قيرط نم ٠ ۳ 1٦1) /۱) («ةنابإلا»

 )١//01"1- «ةنابإلا» يف ةطب نباو «يدوألا ديزي نب سيردإ قيرط نم (غا54//7/؟)

 .هب ثراحلا نب كلام نع «"شمعألا نع مهتعست ؛رفاسم نب حور قيرط نم ۸

 .حيحص هدنسو

 نب نسرلادبع) لدب (ثراحلا نب نهرلادبع) نع :يدوألا سيردإ ةياور يف عقو :يناثلا

 .شمعألا نع قرطلا رئاسل اهتفلاخل ةذاش يهو !(يعخندلا ديزي

 مجعملا» يف يناربطلا هجرخأ - (هلبق امب حيحص وهو) دانسإلا فيعض فوقوم -۸

 كلام نب مساقلا نع «يدنكلا ريشب نب دمحم قيرط نم (۲۰۸/۱۰-۱۰۸۸/۲۰۹) «ریبکلا

 .دوعسم نبأ نع «-ةمثيخ نع وأ- بيسملا نع :هيف كش هنأ الإ ؛هب ءالعلا نع

 نب] ىيحي لاق ؛يدنكلا ريشب نب دمحم هيفو» :(۱۷۲ /۱) «دئاوزلا عمج» يف يمثيما لاق

 .«ةقثب سيل :[نیعم

 اب هلالعإ -هللا همحر- يمثيفا تافو .فنصلا قيرط ىلع دري ال لالعإلا اذه :تلق

 = :عاطقنالا وهو ؛ثيدحلا هب لعي نأ يغبني

 :ناهيبنت ()

 قاحسإ يبا :قيرط نم راصف 77١/ ٠١١(! /1) «ةنابإلا» عوبطم نم (شمعألا) مسا طقس :لوألا

 !!ةرشابم ثراحلا نب كلام نع «يرازفلا

 :نيرمأل ؛هقلعم نم روصق اذهو

 يبأ نع يقرلا ورمع نب ةيواعم نع ىسوم نب رشب نع يعيطقلا نع هاور بيطخلا نأ :لوألا
 .هب شمعألا نع «قاحس)

 رادم نأ عم «(شمعألا) مسا هنم طقسف «هب ىسوم نب رشب نع رخآ قيرط نم هاور دق ةطب نباو
 .دحاو امهدانسإ

 اوركذ امنإو ثراحلا نب كلام نع يوري هنأ يرازفلا قاحسإ يبأ ةمجرت يف اوركذي مل :يناثلا

 .هنع يوري يرازفلا نأ كلام ةمجرت يف اوركذي مل اذكو «شمعألا

 .ناعتسملا هللاف ««ةنابإلا» ىلع قلعلا هل هبنتي مل ام اذهو



 يزورملل - « ةئسلا د باتك ۲ ء

 لکو تعدب يف داهتجا نم ٌريخ «ةنس يف ٌداصتقا :لاق ؛هّللا دبع نع .بیسلا
 ۱ .ةلالض ةعدب

 ؛مزح نع «رماع نب دیعس ان :يقرودلا ميهاربإ نب دمحأ انثدح -۹

 لکو «يدي ىلع هللا اهتيمُي ةعدب لکب ناك ول :زیزعلا دبع نب رمع لاق :لاق
 ىلع كلذ رخآ يتأي یتح «"یمحم نم ةعضب يدي ىلع هللا اهشعني ةنس

 .اًريسي هللا يف ناكل ؛يسفن

 نب هللادبع نم عفار نب بيسملا عمسي مل» :(۲۲/۳۲۱/۲) «للعلا» يف دمحأ مامالا لاق =

 ۱ .«اًئيش دوعسم

 دوعسم نبا نع هثيدح» :(۲۰۷ ص) هنبال «لیسارلا» يف امك ؛يزارلا متاح وبآ لاقو

 .دوعسم نبأ قلی مل ؛لسرم
 .-هسأرب- ال :لاقف :-؟هللادبع نم عفار نب بیسلا عمس له :لئسو- يزارلا ةعرز وبأ لاقو

 .«لسرم دوعسم نبا نع هثیدح» :(4۹۸ص) !لیصحتلا ةفحن» يف امك ؛يقهيبلا لاقو

 .يناربطلا دنع امك ؛هکردآ دقو .دوعسم نبا نع ةمثيخ هاور دق :لئاق لوقی دقو

 نب مساقلا :يناربطلا دنع بيسملا نب ءالعلا نع هیوار ناف ؛شقنا مث شرعلا تبثآ :لوقآ

 هاورف -حیحصلا لاجر نم ةقث وهو- مساقلا نب رثبع هفلاخ دقو نیل هيف قودص وهو كلام
 دمحم وه :كلام نب مساقلا نع هيوار نأ ریکذتلا عم «بيسملا نع هنأ مزجف «كش نود ءالعلا نع

 .مساقلا ةياور نم تبثأو ىلوأ رثبع ةياورف .فيعض وهو ؛يدنكلا ريشب نبا

 .لالدتسالا طقسي لامتحالا عمو «لامتحالاو كشلا ىلع يناربطلا ةياور ناف ؛لزنتلا ىلعو

 ۰۳۳۷ /۷) «یربکلا تاقبطلا» يف دعس نبا هجرخأ - دانسالا فيعض عوطقم -۹

 نب ديعس نع (طوطخ-۲۹۳ق/۱۳ج وأ .۱۳۳/4۸-۱۳4) «قشمد خیرات» يف رکاسع نباو

 .هب يعبضلا رماع

 يفو .-يعطقلا مزح يبآ نبا وهو- مزح يف ريسيلا مالکلل ؛نسح دنس اذهو :تلق

 . مهي قودصاا :«بيرقتلا»

 نب رمع تام انيب .(به ۱۷۵) ةنس تام -اذه- امزح نأ :وهو ؛مهم رمال تهبنت مث

 نكي مل نإ- ادج بعص هنع ةياورلاو هكاردإ لامتحاف «(ه ۱۰۱) ةنس -هللا هحر- زيزعلادبع

 .هعاطقنال فيعض وهف ؛-الیحتسم

 .باوصلا وهو .طوطخلا نم تبثملاو ««محل» :عوبطملا يف )١(



 ۲ ۶ ۵ يزورملل - « هنسلا » باتك

 تعمس :مزح انث :راطعلا ءالع یئدح :-لمحأ- ىقرودلا انثدح ١-

 لك تناك ول :لوقي ناك زيزعلا دبع نب رمع نأ ينغلب :لوقی ديبع نب سنوي
 ىلع هللا اهتامأف اهب لومعم ةعدب لكو «يدي ىلع هللا اهايحأف تتيمأ ِةّْنُس

 .الیلق كلذ ناك ؛"”ىمحل نم ةعضب يدي

 ًابنآ :يفعجلا نيسح انث :دومحم نب لهس ىينثدح :يقرودلا ییئدح ١-

 شعنأ نأ الول هللاو :لوقي ناك زيزعلا دبع نب رمع نأ :كلملا دبع نب ديبع

 املك ىنأ تددولو ءاقاوف ايندلا يف شيعأ نأ ىنّرس امل ؛ةعدب تيمأو «ةنس

 أبنأ :نيسحلا نب يلع انث :ذازّهقلا نب هللا دبع نب دمحم ينثدح -۲

 .دانسإلا فيعض عوطقم -۰

 . مسي ١ هنإف «زیزعلادبع نب رمع نع غلبملا ةلاهتل ؛فيعض هدانسإ :تلق

 .يراصنألا راب ادبع نبأ وه :راطعلا ءالع

 .قباسلا رثألا رظناو باوصلا وه تبثملاو ء«محل» :لوصألا عيمج يف )١(

 .دانسالا نسح عوطقم ١-

 امك ؛هب سأب ال وهو «كلملادبع نب ديبع ريغ ؛تاقث مهلك هلاجر .نسح دنس اذهو :تلق

 ۰۱۹۰۷/۶۱۱ /۵) «لیدعتلاو حرجلا» يف

 .ةتسلا لاجر نم وکلا يفعجلا دیلولا نب يلع نبا وه :يفعحبا نیسح

 لاقو «ةقث ناك :دعس نبا لاق ؛هللادبع نب سابعلا لوم «يرسلا وبأ وه :دومح نب لهس

 .(۱-۱۱۳۲ ۱۵ ) «مالسلا ةنيدم خيرات :رظنا

 .ادج دانسإلا فيعض عوطقم -۲

 .«بيرقتلا» يف امك ؛هبذك نيعم نبا نإ :لاقيو «نيباذكلا نع سلدي ناكو «ثيدحلا كورتم

 .يزورملا دقاو نبا وه :نيسحلا نب ىلع



 يزورملل - « هنسلا » باتك ۲۶

 نب رمع نب كلملا دبع ناك :لاق ؛یرمعلا رمع نب هللا دیبع "نع ةجراخ
 مست نبا وهو هيلع مدق هوبآ فلختسا اًملف «هيذؤن انکف «اندنع زیزعلادبع

 روف كذب عت دقو ؛ةنسلاو باتكلا ىلع سانلا "قدر هربأو ةنس ةرشع

 الأ !نينمؤملا ريمأ اي هيلع مدق نيح كلا دبع هل لاقف «عنصي فيك میاد
 ؟رودقلا كبو يب ىلغت ن أ يلابأ ام -هللاو- مث «هيبن ةنسو هللا باتك يضمت
 هةنْسلا نم بابلا جرخآ ؛بعصلا ةضاير سانلا ضورأ ينإ !يُب اي :هل لاقف

 نيس ترّمُع ولو «عمطلل اونكس ؛ةنسلل اورفن ناف ؛ «عمطلا نم بابلا عضأف

 ناو ءيتجاح غلبأ ؛شِِعَأ ناف ,ديرأ يذلا لك مهيف غلبأ ال ينأ تنئظل ؛ةنس
 يب ملعأ هللاف ؛تم

 انث :لاق ؛ءالعلا نب بالجلا متاح انث :لاق ءذازّهقلا نبا یئدح -۳

 !«نبال :ىلإ «م» يف تفرحت )١(

 فرعي مل -هنع هللا افع- روتكدلا هققحم نأ وهو ؛رخآ رمأ فيرحتلا هذه ىلع بترت دقو

 !!ةمجرت هل دجأ مل :هتيشاح يف لاقف !يرمعلا رمع نب هللاديبع نب ةجراخ

 .فعضلاب نكل ؛فورعم وهو «ةمح رت هل -اذه- ةجراخ نأ ةقيقحلاو

 .مهيبريو ءمهللذي (۲)

 /۷۸۱/۱) «هلضفو ملعلا نایب عماج» يف ربلادبع نبا هجرخأ - حيحص عوطقم -8

 .هب ليعامسإ نع «يطوحلا ةدجن نب باهولادبع قيرط نم ۲
 نم نييماشلا نع شايع نب ليعامسإ ةياورو «تاقث هلاجر «حيحص دنس اذهو :تلق

 .هبنتف ءاهنم اذهو «هثیدح حيحص

 .هب رجاهم نب ورمعو دايز نب ةداوس انث :ديلولا نب ةيقب هعبات :عبوت كلذ عمو

 -777/1) «ةنابإلا» يف ةطب نباو ء(١١٠ )١/ ٤١١/ «ةعيرشلا» يف يرجآلا هجرخأ

 .-(۸۲۱/۸۲/4و ۳۹۱ /۲۹۹/۲) «هلهأو مالكلا مذ» يف يورهلا هقيرط نمو- ۳ ٠٠١(

 رش كلذب انمأف ؛ثيدحتلاب انه حرص دقو ءسلدم قودص :ةيقب «نسح دنس اذهو :تلق

 .هسیلدت

 نب یفاعلا قیرط نم («نانملا حتف»- 09/۱۸۵ /۳) «هدنسما يف يمرادلا هجرخأو

 = .هب زيزعلادبع نب رمع نع «يعازوألا نع «نارمع



 ؟ ۷ يزورملل - « ةنسلا د باتك

 دايز نب ةداوسو «يملسلا راسي نب هللا دبع نب رشب انث :شايع نب ليعامسإ

 حال يأر ال هنأ :سانلا ىلإ بتك زيزعلا دبع نب رمع نأ :رجاهم نب ورمعو
 .هللك هللا لوسر اهنس ةنس عم

 انث :ىفاعملا انث :نامعنلا نب ''”جيرس انث :يلهابلا صفح وبأ انثدح -5

 ةلالض يف ةئّسلا دعب ٍدحأل رذع ال :زيزعلا دبع نب رمع لاق :لاق ؛يعازوألا

 .ىده اهنآ بسحي ءاهبكر

 نب دوعسم نب ظيلغ ىبأ نب ىسوم نب ةيواعم نب هللا دبع انثدح -۵

 .حيحص دنس اذهو =

 نب حلاص قیرط نم )٠٥٦/٥٠۸/١( «هقفتملاو هيقفلا» يف يدادغبلا بيطخلا هجرخأو

 .هب رمع نع «روصنم نب باتع نع «رماع نب نايفس نع «يذمرتلا هللادبع

 .يوقلاب سيل -اذه- نايفسو

 .هجولا اذه نم فنصملا هب درفت - دانسإلا حيحص عوطقم -۶6

 .تاقث هلاجر ؛(حیحص دنس اذهو :تلق

 رمع نأ :هغلب هنأ ؛ىعازوألا نع هاورف «يرازفلا قاحسإ وبأ :نارمع نب ىفاعملا فلاخو

 ۱ .(هرکذو) :لاق -هنع هللا يضر- باطخلا نبا

 .( ۱۱۲ /۳۲۰/۱-۳۲۱) «ةنابالا» يف ةطب نبا هجرخآ

 .هلاضعال ؛فیعض دنس اذهو :تلق

 صفح وبآ «زینک نب رحب نب يلع نب ورمع :وهف ؛-فنصلا خیش- يلهابلا صفح وبآ امآ
 .ةعامجلا لاجر نم ظفاح ةقث :یلهابلا ينريصلا سالفلا

 !«هدجآ مل» :هیلع اقلعم لاق-هنع هللا افع- روتکدلا نأ بیجعلاو

 نأ وهو ؛رخآ يملع أطخ فیرحتلا اذه ىلع بترتو !«حیرش» :ىلإ «م» يف تفرحت )١(

 نب حيرش دج مل :ينعي ؛(هدجأ ملا :فيرح نم هيف عفو ام ىلع اقلعم لاق يريصبلا روتكدلا

 جيرس هنأ حيحصلا ناف ؛الاو ءعرستف ءرمألا ققحي نأ -هنع هللا افع- هتافو !موعزملا نامعنلا

 .فورعم ةقث وهو «نامعنلا نبا -ميج هرخآ ءةلمهملاب-

 -۳۷۳) «لصافلا ثدحملا» يف يزمرهمارلا هجرخآ - دانسإلا حيحص عوطقم -۵

 < .هب ةيواعم نب هللادبع نع «-نيطم- يمرضحلا هللادبع نب دمحم ان ٤



 يزورملل - « ةنسلا ١ باتك ۲:۸

 هللا دبع انث :يلمسقلا ملسم نب زیزعلا دبع انث :لاق ؛یحَمما فلخ نب ةيمأ
 ناك ام ىلإ اورظنا نأ :ةنیدلا لهأ ىلإ زیزعلا دبع نب رمع بتک :لاق ؛رانید نبا

 باهذو «ملعلا َسوُرُد تفيخ دق يْنِإف ؛هوبتکاف رم هللا لوسر ثیداحا نم

 .ءاملعلا

 يف ماکحالا» يف مزح نبا هقيرط نمو- (۱۹6/۱) ؟هحیحص» يف يراخبلا هجرخأو =

 نمو- («نانلا حتف»-۰0 /۲۷۲۱/۳) (هدنسما يف يمرادلاو ۹ /1 «ماکحالا لوصا

 نمو- !جرختسلا) يف يليعامسلاو -(۸۹/۲) «قیلعتلا قيلغت» يف رجح نبا ظفاحلا هقيرط

 (خورف نب نابيش ثيدح» يف يدنغابلا ركب وبأو .-(۱۳۰/۲) «يراقلا ةدمع» يف ىنيعلا هقيرط

 قیلغتا يف رجح نبا ظفاحلاو ۱۰(۰ ص) «ملعلا دييقت» يف يدادغبلا بيطخلا هقيرط نمو-

 ىنغلادبعو )۳۷۳-۳۷٤/ ۳٤١(« «لصافلا ثدحملا» يف يزمرهمارلاو -(۸۹/۲) «قيلعتلا

 ف يناهبصألا ميعن وبأو ۸۸/۲-۸۹) «قیلعتلا قیلغت» يف امك ؛«ثدحلا بدأ باتك» يف يدزألا

 رايخأ ركذ»و ۱۹۵ )١/ «يرابلا حتفاو ء«(۸۸ /۲) «قیلعتلا قيلغت» يف امك ؛«جرختسمملا)

 دييقت» يف يدادغبلا بيطخلاو ,«-(89 /؟) «قيلغتلا» يف ظفاحلا هقيرط نمو- (۳۱۱/۱) «ناهبصأ

 .هب ملسم نب زيزعلادبع نع قرط نم (۱۰ ۱ص) «ملعلا

 .هب رانيد نب هللادبع نع ءيراصنألا ديعس نب ىيحي :ملسم نب زيزعلادبع عباتو
 دعس نبأو ٩۰ /۲) «قيلعتلا قيلغت» يف امك ؛«هننس» يف يناولحلا يلع نب نسحلا هجرخأ

 نمو- («نانلا حتف» - 6 /۲۷/۳) «هدنسما يف يمرادلاو ۳۸۷(۰ /۲) «یرکلا تاقبطلا» يف

 «خیراتلاو ةفرعلا» يف يوسفلا نایفس نب بوقعیو ۸۹-۹٠(-« /۲) «قیلغتلا» يف ظفاحلا هقيرط

 ننسلا ىلإ لخدملا»و ۵۱۳۸/۳۸۹/۲(۰) «راثآلاو نتسلا ةفرعم» يف یقهیبلا هقیرط نمو-

 .-(۱۰6-۱۰و ۱۰۵ ص) «ملعلا دييقت» يف بيطخلاو ۷۸۲ /۲۵۰/۲) «یربکلا

 ةمثيخ يبأ نبال «ریبکلا خيراتلا»و «(يقيقحتب- ۲۰۱/۵۵۲۵۵۱ /4) «اطولا» :رظناو

 .(۳۹۹-1۰۰ص)

 .فيعض هدانسا -5

 ةريغملا نب بانج نب دمحأ انث ۸ /۱) «ةیوبنلا ةنيدملا رابخأ» يف ةبش نب رمع هجرخأ

 .هب سنوي نب ىسيع نع «يصيصلا

 ١ :سنوي نب ىسيع عباتو



 ۲:۹ يزورملل - « هنسلا د بابك

 نب كللا دبع نأ :يلامثلا ثراحا نب ''"فيضغ نع «ديبع نب بيبح نع

 نب جیرس انث 11937١(: /۱۷۲-۱۷۳ /۲۸) «هدنسم» يف دمحأ هجرخأ :ديلولا نب ةيقب = ١-

 امهالك ؛يجبنلا مالس نب دمحم قيرط نم (۳۱۱/۲) «ةباحصلا مجعم» يف عناق نباو «نامعنلا

 .هب ةيقب نع

 هنعو- ((فشكال - ۱۳۱/۸۲ /۱) «هدنسم» يف رازبلا هجرخأ :نارمع نب ىفاعملا -۲

 ۵1۵ /۳) «ةباغلا دسأ» يفامك ؛«ةئّسلا»و ۱۷۸/۸۳ /۱۸) «(ريبكلا مجعلا) ٤ يناربطلا

 /۲۲۱۹/۶4-۲۲۲۰) (ةباحصلا ةفرعم» يف يناهبصألا ميعن وبأ هنعو -(۱1۸/۳) «ةباصإلا»و

 نب دمحم انث ٥٤١(-: /۳) «ةباغلا دسأ) يف امك ؛«لیذلا» يف ىنيدملا نب ىسوم وبأو «(أا ٩

 .هب ىفاعملا نع «نامعنلا نب جيرس نع «-ةقعاص :ب فورعلا- ميحرلادبع
 هللادبع نب ركب وبأ هيفو ءرازبلاو دمحأ هاور» :(۱۸۸/۱) «دئاوزلا عمجما يف يمثيه لا لاق

 .(فيعض وهو ؛میرم يبآ نبا

 /۳۹/۱-40) «بيهرتلاو بيغرتلا فيعض» يف -هللا همحر- ينابلألا مامإلا انخيش لاقو

 .(فيعضا) :(۳۸/۶۰ و ۷

 .«فيعض هدنسوا :(ةاورلا ةيادهال 1 ۱۶۱ )١/ «حیباصلا ةاكشم» يف لاقو

 .دعب عبطي الو ؛(۱۷۰۷ مقر )١5/ «ةفيعضلا» يف هفعضو

 ؛«!...ديج دنسب دمحأ جرخأ دقو» :(۲۵۳ /۱۳) «يرابلا حتف» يف ظفاحلا لوقف ؛هیلعو

 .ديج ريغ

 نب بيبح نع ينابيشلا ركب يبأ نع» :هيف ذإ ؛يناربطلا دنس يف فيحصت عقو :هيبنت

 .«يناميلا ثراخا نب فيفع نع «دیبع

 هدنع فيحصتلا عقو :«ليذلا» يف ىسوم وبأ لاق» )١78/75(: «ةباصإلا» يف ظفاحلا لاق

 :عضاوم يف
 .-نیتمجعع- فيضغ وه اغاو همسا يف :لوألا

 .-ةثلثملا مضب- يلامثلا وه امنإو .هبسن يف :ةيناثلا
 .ه.ا «ميرم يبأ نبا وهو ؛يناسغلا ركب وبأ وه امنإو .دنسلا يف :ةثلاثلا

 :لاقيو «ثراحلا نبا -ريغصتلاب- فیضغ» )۱۸١/۳(: «ةباصالا ىف ظفاحلا لاق (۱)

 .(تبثأ لوالاو ؛-ةمجعملا داضلا لدب تلمهلا ءاطلاب- فیطغ

HES HAN Rh A 4 9#و و و و و و و و و و و و نا و ۵ نيو و 9#  

 !-ةلمهلاب- «ینابیسلا» :*مجعلا عوبطم» يف ()
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 نمل اهنإ امأ :فيضغ لاقف ؟صصقلاو ربانملا ىلع يديألا عفر نع هلأس ناورم
 بالك هللا لوسر نع تثدح ین ءاهيلإ كبيجأ الف ؛انأ امآ «متثدحأ ام لثمأ

 اقنسلا نم اًهّلْثِم تعاضآ ار ؛ةعذب عنيد يف تخت هم نم ام» :لاق

 .ةعدبلا ثادحإ نم لإ بحآ ةنسلاب كسمتلاف

 نع «نملادبع ينثدح :يدهم نب نهرلا دبع أبنأ :قاحسإ انئدح -۷
 ايحْي الا ماع نم ام :لاق ؛سابع نبا نع «ةمركع نع يدهلا يبأ نب يدهم
 .نئسلا تومتو .عدبلا ايحت ىتح ؛ةنس هيف تامیو هعدب هيف

 يبأ نع ءديزي نب روث نع سنوی نب ىسيع أبنأ :قاحسإ انئدح -۸

 :((45/41/) «اهنع يهنلاو عدبلا» يف حاضو نبا هجرخآ - دانسإلا فيعض فوقوم -۷

 «نتفلا يف ةدراولا ننسلا» يف ينادلا ورمع وبأو ۱۳ /۰۸) «ةنسلا لوصأ» يف نينمز يبأ نباو

 .هب يدهم نب نمحر لادبع نع قرط نم )
 (۲۹۹۷ /۲۸۸/۳) «ةیلاعلا بلاطملا» يف امك ؛«هدئنسم) يف دهرسم نب ددسم هجرخأو

 عدبلا» يف حاضو نباو )5575/١١/ 1٠١5٠١(-., (ريبكلا مجعملا» يف يناربطلا هقيرط نمو-

 نب دمصلادبعو يسلايطلا دواد يبأو ىسوم نب دسأ قيرط نم (1٩و 45 /۸۷) «اهنع يهنلاو
 (۱۳۵و ۱۲/۹۲ /۱) «ةعامجلاو ةنسلا لهأ داقتعا لوصأ حرش» يف يئاكلاللاو .ثراولادبع

 قفتملا» يف يدادغبلا بيطخلاو «رافصلا ملسم نب نافعو بدؤملا دمحم نب سنوي قيرط نم
 (۸۱۳ /۱۸۱/۳-۱۸۲) «ملعلا رهاوجو ةسلاجملا» يف يرونيدلاو ۱۹٤۷/ ٠١۹۹(« /۳) «قرتفلاو

 هب يسودسلا هللاديبع نب نمژلادبع نع مهتعبس ؛يسلايطلا دیلولا يبآ قیرط نم
 امك ؛لوبقم :يدبعلا -برح :همساو- يدهلا يبأ نب يدهم ؛فيعض دنس اذمو :تلق

 .هیلع عباتی لو «نیلف ؛الاو «عباتی ثيح :ینعی ؛«بيرقتلا يف

 هيف دنسب ددسم هاورا :(هرصتخ- ۲۸۱/۱۳۸ /۱) «:رهلا ةريخلا فاحتإ يف يريصوبلا لاق

 .(لوهجي

 يف يناهبصألا ميعن وبأ هجرخآ - (هقرطب حيحص وهو) دانسإلا نسح عوطقم -۸

 .هب روث نع «ينابيشلا نب دمحم قيرط نم (۱۲4/۵) «ءایلوالا ةيلح»

 يبأ نب هللادبع- نوع يبأ ريغ ؛نوفورعم تاقث مهلك هلاجر «نسح دنس اذهو :تلق

 >هنع ىور دقف ؛-هللا ءاش نإ- ثيدحلا نسح قودص هنإف «روعألا يماشلا يراصنألا -هللادبع
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 .اهرييغت میطتسا ال ءةعدب هيف ىرأ نأ نم یا ٌبحأ ؛اهئافطإ

 :لاق ءورمع نب ناوفص ییئدح :ديلولا نب ةيقب أبنأ :قاحسإ انثدح -84

 /6:5) (تاقثلا خيرات» ٤ يلجعلا لاقو ,.(557 /۷) نابح نبا هقثوو «تاقثلا نم عمج=

 .عباتي ثيح :ينعي ؛«لوبقم» :لاقف ؛ظفاحلا امأ «(ةقث يماش» ١

 .يماشلا ينالوخلا -ناملس نب نمحرلادبع- "سّیغألا وبآ :هعبات ؛عبوت دقو

 نبا هقيرط نمو- (يقيقحتب - ۱۱۲ /۱) «ماصتعالا» يف امك ؛بهو نب هللادبع هجرخأ

 «ءايلوألا ةيلح» يف يناهبصألا ميعن وبأو ((88/417) «عدسبلا يف ءاج ام هيف باتك» يف حاضو

 .هب "*”سيعألا يبأ نع ثدحي حلاص نب ةيواعم تعمس :لاق ؛-(۱۲6 /6)

 يبأ ريغ ؛نوفورعم تاقث مهلك هلاجر ناف ؛-هللا ءاش نإ- نسح دنس اذهو :تلق

 يف نابح نبا هركذ» :«بيرقتلا» يف ظفاحلا لاقو «تاقثلا نم عمج هنع ىور دقف «-اذه- سيعألا

 .(قودص» :«فشاکلا» يف یهذلا مامإلا لاقو ««نيعباتلا تاقث

 .هب سيردإ يبأ نع «يباصولا رماع نب نامقل :-اضيأ- هعباتو

 نب ليقع نع «شايع نب ليعامسإ قيرط نم (۸۷/۸۳) «عدبلا» يف حاضو نبا هجرخأ

 .هب نامقل نع «يماشلا يملسلا كردم

 .(بيرقتلا» يف امك ؛لوبقم :-اذه- ليقع ؛دهاوشلاو تاعباتملا يف نسح دنس اذهو :تلق

 .واو دنسب (۵۹۹ /۵۱۶ /۲) «ةنابالا» يف ةطب نبا دنع ىرخأ قيرط هلو

 .هقرط عومجمب حيحص -بير نود- رثالاف ؛ةلمجلابو

 .(ىرخألا هقيرطب حيحص وهو) فيعض هدانسإ 4

 ربجتف ءاعمج اونوكي نأ لمتحيو «مست مل اهنإف «(ةخيشملا) ةلاهجل ؛فيعض دنس اذهو :تلق

 .مهتلاهج

 نمو- يناتسجسلا دواد وبأ هجرخأ دقف :ىرخألا هقيرطب حيحص رثالاف ؛كلذ عمو

 ءاحا حتفب- يطوحا ةدجن نب باهولادبع انث :(۲۳۲/۳۰۳ /۱) «ةنابالا» يف ةطب نبا هقیرط

 = لوصآ حرش» يف يئاكلاللاو «شایع نب ليعامسإ انث :-ةلمهم اهدعب ءواولا نوکسو «ةلمهملا

 .ةلمهم هرخآو «ةنكاس ةلمهم اهلبق ةيناتحتلا حتفب ()

 !«سنخ لا :ىلإ «ةيلحلا عوبطم» يف تفرحت (ب)
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 ؛ةعدب يف داهتجا نم ٌريخ تنس يف ٌداصتقا :لاق ؛ءادردلا ىبأ نع «ةخيشملا انث
 .رثألا تعبتا ام قيرطلا ىطخت نلو «عدتبت نأ نم ريخ عبتت نإ كن

 نب مشيا انث :ةجراخ نب مثيه لا انث :قارولا يلع نب دمحم انثدح -۰

 :لوقي هللا ديبع نب ليعامسإ تعمس :لاق ؛ یسیعلا هللا دبع نب نارمع

 مکانآ امو :لوقی هللا ناف ؛للك هللا لوسر نع انءاج ام ظفحن نأ انل یغبنی

 .نآرقلا ةلزنمب اندنع وهف ؛[۷ :رشحلا] 4اوُهَتناَف هنع مکان اَمَو هوذخف لوس

 ناسح نع «یعازوالا نع «سنوي نب یسیع أبنأ :قاحس) انئدح -۱

 [وبأ] انث :ةدجن نب باهولادبع نب دمحأ قيرط نم (۱۱۵/۸۸/۱) «ةعامجلاو ةنسلا لهأ داقتعا -

 نع ؛یبحرلا نامثع نب ”زيرح نع امهالك ؛ينالوخلا -جاجحلا نب سودقلادبع- ةريغملا

 .هب ءادردلا يبأ نع ءيشرجلا فوع يبآ نب نم رلادبع

 ملع لوصأ ةفرعم يف ةيافكلا» يف يدادغبلا بيطخلا هجرخأ - دانسإلا نسح عوطقم ۹۰

 -۱4۹/۲) «مالکلا مذ» يف يورماو .يكاطنألا حلاص نب لهس قیرط نم ۷ /۷۲/۱) «ةیاورلا

 .هب ةجراخ نب مثيلا نع امهالک ؛يزارلا -سيردإ نب دمحم- متاح يبآ قیرط نم ۰

 یور دقف نارمع نب مثیفا ريغ ؛نوفورعم تاقث مهلك هلاجر .نسح دنس اذهو :تلق

 .(۵۷۷ /۷) «نابح نبا تاقثاو ۸۲-۸۳ /۹) «لیدعتلاو حرجلا» :رظنا

 .يقشمدلا مهالوم يموزخلا رجاهلا يبأ نبا وه :هللاديبع نب ليعامسإ

 لاق .(نادمح)ب فرعي .قارولا رفعج وبأ ءنارهم نب هللادبع نبا وه :قارولا يلع نب دمحم

 .هريغو ىبطقرادلا هقنوو همت ءافراع ءاظفاح الضاف ناک) ۱ /۲) «هخمرات» يف يدادغبلا بيطنخملا

 !!هدجأ مل ٠١(: ه ص) (ةمصاعلا

 .«سبعلا» :طوطخملا يف ()

 -(يلامألا» يف حارجلا ريزولا نب يلع نب ىسيع هجرخأ - دانسإلا حيحص عوطقم -۱

FEN »©ب هه عد ومو عدو وه جس سف يه هاه سه هاه و و و * ههه ه © #  

 .ححصيلف !-ءار هرخآ ميجب- (ريرج) ىلإ نیروکذلا نيردصملا يف همسا فرحت دقو )۳(
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 هيلع لزني امك ةنسلاب كي هللا لوسر ىلع لزني ليربج ناك :لاق ؛ةيطع نبا
 .نآرقلا همّلعي امك اهاّيإ همّلعُيو «نآرقلاب

 باتكلا سیلو «باتكلا ىلع ةيضاق ةنسلا :ريثك ىبأ نب ییحم لاقو -

 بيطخلاو ۰۹۹/۸4۸۳ /۱) «ةعامجلاو ةنسلا لهأ داقتعا لوصأ حرش) يف يئاكلاللا هنعو- =

 مساقلا وبأو «حلاص نب نهرلادبع قيرط نم- (75194/755717/1) «هقفتلاو هيقفلا» يف يدادغبلا

 .دیعس نب ديوس انث :-(۲۲/۱۹/۱) «هلهأو مالكلا مذ» يف يورح لا هقيرط نمو -يوغبلا

 ةبوت يبأ قيرط نم (۳۰/۱-۲۱۹/۳۷) «ةيجانلا ةقرفلا ةعيرش نع ةنابإلا» يف ةطب نباو

 نم )777/١-518/7571( «هقفتلاو هيقفلا» يف يدادغبلا بيطخلاو «يبلحلا -عفان نب عيبرلا-

 .هب سنوي نب ىسيع نع مهتعبرأ ؛ييدملا نب يلع قيرط

 :سنوي نب ىسيع عباتو
 «هدنسم» يف يمرادلا هجرخأ :-طلغلا ريثك قودص وهو- يناعنصلا ريثك نب دمحم ١-

 (ربخلا ربخلا ةقفاوم» يف رجح نبا ظفاحلا هقيرط نمو- («نانلا حستف»-۱۱۷ /۳۹۲/۳)

 .(۲۲۰/۳۶۶۱/۱) (ةنابإلا» يف ةطب نباو -(۳۲۳/۲)

 «ةنابإلا» يف ةطب نباو .(0۳۲/۰۳۸) «ليسارملا» يف دواد وبأ هجرخأ :ةدابع نب حور -۲

 ظفاحلا هقيرط نمو- (۱۸/۲-۲۳۲/۱۹) «مالكلا مذا يف يورطلاو )۱/ -500/ ۰٩۰

 ملع لوصآ ةفرعم يف ةيافكلا» يف يدادغبلا بيطخلاو .-(۳۲۳ /۲) «ةقفاوملا» يف رجح نبا

 .(۱۱ /۷۲ /۱) «ةیاورلا

 دئاوز» يف دامح نب میعن هجرخآ :يرازفلا -ثراحلا نب دمحم نب ميهاربز- قاحسإ وبأ -۳

 (ةيافكلا» يف يدادغبلا بيطخلا هقيرط نمو- «خیراتلاو ةفرعلا» يف يوسفلاو 4۱ /۲۳) «دهزلا

()-. 

 /۱) «ةنابالا» يف ةطب نبا هجرخآ :-طلغلا ريثك قودص- يناسقرقلا بعصم نب دمحم -4

 .(۱4۹/۲) «هلهأو مالکلا مذ» يف يورحلاو ۲۲۰ ۲

 نم ةقث يماش وهو «ةيطع نب ناسح ىلع فوقوم حيحص رثأ اذه» :-هبقع- ظفاحلا لاق

 .«عوفرملا يف لصا هلاق الو «نيعباتلا راغص

 .(۲۱) مقرب يتآلا برك يدعم نب مادقلا ثيدح وه هيلإ راشلا لصالاو «لاق امك وهو :تلق

 هدنسب فنصلا اهاور هدعب ناذللاو ثيدحلا اذه - دانسالا حيحص عوطقم -۲

 >اشاحتف هسفن دانسالاب اهنوك ؛اراصتخا اهديناسأ -هللا هحر- فنصلا فذح نكل ؛قباسلا
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 .ةنسلا ىلع ضاق

 .نآرقلا ىلإ ةنسلا نم ةنسلا ىلإ جوحأ نآرقلا :لوحكم لاقو :لاق -۳

 . لا همه ردح هرظن ةقد نم اذهو را رکتلا كلذبد

 نبا هقيرط نمو- (۷۳ص) «ةنجلا حاتفم» يف امك ؛«هننس» يف روصنم نب ديعس هجرخأ

 ٠٤١/ /۲) «هلهأو مالكلا مذ» يف يورطاو 2 /) (ةنّسلا لهأ بهاذم حرشا يف نيهاش

 «نایبلا باتك» يف یناجرلا یجنلاشلا ىئاسكلا -ديعس نب ليعامسإ- قاحسإ وبأو <(

 .هب سنوي نب ىسيع انث :الاق ؛-(59 /۱۷۰ )١/ «رابتعالا» يف ىمزاحلا هقيرط نمو-

 :هيلع ىسيع عباتو

 :(«نانملا حتف)-1 ١5 ۸۱۳۹۱ /۳) (ةهذئسمللا 5 ىمرادلا هجرخأ :يرازفلا قاحسإ وبأ |

 ءورمع نب ةيواعم قیرط نم ۸۹/۲۵ /۱) «ةنابالا» يف ةطب نباو «يرازفلا ةنييع نب دمحم انث

 .هب هنع مهتئالث ؛بوبحم نب بوبحم قیرط نم (۱/۲-۲۱۹/۱۵) «مالکلا مذ» يف يورماو

 -۱۷۰/۱) «رابتعالا» يف يمزاحلا هجرخآ :-میحد- يقشمدلا ميهاربإ نب نهرلادبع -۲

 .هب ميحد نع «يقشمدلا ةعرز یبآ قیرط نم ۱

 «ةیاورلا ملع لوصأ ةفرعم يف ةيافكلا» يف يدادغبلا بيطخلا هجرخآ :ةدابع نب حور ۳

 ۱6 /۲) «هلهأو مالکلا مذ» يف يورهلاو ۸۸/۲۵۳ /۱) «ةنابالا» يف ةطب نباو ۲۱/۸۱ )

 .هب هنع «يربنعلا میظعلادبع نب سابعو يناغصلا قاحسإ نب دمحم قيرط نم (۲۱۹/۱6۵ -

 «ثيدحلا مولع ءفرعم» يف مكاحلا هجرخآ :-فیعض- يناسقرقلا بعصم نب دمحم -

 اعوطقم يعازوألا نع .بعصم نب دمحم نع «يرهرجلا ديعس نب ميهاربإ قيرط نم (1۵ ص)

 نب ديعسو 61۲ /۱۷۱/۱) «رابتعالا» يف يمزاحلا هقيرط نمو- (نايبلا باتك» يف يناجرجلا

 - حرشا يف نيهاش نبا هقيرط نمو- ١594( /۷۲) «ةنحلا حاتفما يف امك ؛«هننسا يف روصنم

 دانسا الب اهاور فنصلا نأ معز ذإ ؛(ةمصاعلا راد - ط) ىلع قلعلا هركذ ام فالخج اذهو 42

 .لوحکم لاقو :لاق :-هميقرتب- (۱۰۷و ۱۰) مقر نیرثألا يف ءاج هنأ :كلذ درل يفكيو

 ؟هلئاق وه نمو ؟(لاق) لعفلا دوعی نم یلعف

 .انرکذ اب میلستلاو فارتعالا الإ هل صانم ال
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 اهکرتو ةليضف اهب ذخ الا ةنس :ناتنس ةنسلا :لوحکم لاقو :لاق -6
 .ةضيرف اهب ذخألا ةنسو «جرح ريغ ىلإ

 نوع نبا تعمس :لاق ؛رضخأ نب ميلس أبنأ :ىيحي نب ىيحي انثدح ٥۵-

 -(۲۲۲ /۱۷/۲-۱۸) (هلهأو مالكلا مذ» يف يورهلاو .(58/457) «ةنسلا لهأ بهاذم =

 مهتثالث ؛دیعس نب ديوس انث :(۱۷/۲-۲۲۲/۱۸) يورما هقيرط نمو- يرغبلا مساقلا وبأو

 .هب سنوي نب ىسيع نع

 ((۲۱/۸۱/۱) «ةیافکلا» يف بيطخلاو ۸۸/۲۵۳ )١/ «ةنابإلا» يف ةطب نبا هجرخأو

 برحو «يناغصلا قاحسإ نب دمحم قيرط نم )١5577/7-5١17/1١41( «مالكلا مذ» يف يورهملاو

 .هب يعازوألا نع «ةدابع نب حور نع امهالك ؛لیعامس| نبا

 .دانسإلا حيحص عوطقم اذهو :تلق

 ةطب نبا هنعو- )١/ ١١8/575( «ةعیرشلا» يف يرجآلا هجرخأ - حيحص عوطقم -4

 ؛ينارحلا مساقلا نب مشاه نع «يفوصلا رابجادبع نب دمحأ انث :-(۱۰۱/۲۲۳/۱) «ةنابإلا» يف

 .هب سوی نب ىسيع نع

 يصيصملا ريشك نب دمحم انث :(«نانملا حتف»-4١5 /۳۹۲ /۳) «هننس» يف يمرادلا هجرخأو

 .هب يعازوألا نع «-فيعض-

 .هقباسك حيحص وهو

 .لوصألا يف ام وه تبثلاو ««اهريغ» :«ع) يف )١(

 نمو- ) «یرابلا حتف» يفامك ؛يقزوحلا هجرخأ - حيحص عوطقم -4

 قيلغت» يف رجح نبا ظفاحلا هقيرط نمو- (۲۳۳۲/۳۳) (قشمد خيرات»يف ركاسع نبا هقيرط

 .هب فنصلا نع «ىلوغدلا سابعلا وبأ انث :-(۳۱۹/۵-۳۲۰) «قيلعتلا

 يف یئاکلاللاو 6۲۳۳-۰ /۳۳) «هخيرات» يف ركاسع نبا هقيرط نمو- ىقزوجلا هجرخأو

 قيلغت» يف ظفاحلا هقيرط نمو- (۳۱/۲۱/۱) «ةعامجلاو ةنّنسلا لهآ داقتعا لوصأ حرش)

 رکاسع نباو .دیز نب داح نع «ینعقلا ةملسم نب هللادبع نع نیقیرط نم -(۳۱۹/۵) «قیلعتلا

 .هب نوع نبأ نع امهالک ؛یربنعلا ريثك نب ىيحي قيرط نم (۲۳۳/۳۳) «هخیرات» يف
 .حیحص دنس اذهو : تلق

 -۲ قنسلاو باتكلاب ماصتعالا باتك - ۲۸ /۱۳) «هحیحص» يف يراخبلا هقلع رثألاو

 .مزجلا ةغيصب (هلَك هللا لوسر ننسب ءادتقالا باب
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 :يناوخالو يسفنل اهاضرآ ثالث :ةرم ريغ لوقی

 .هیف رظنیو «هٌرّبدتيو هأرقيو «هملعتیف نآرقلا ملسلا لجرلا اذه رظنی نأ

 .هدهج هعبتیو «هنع لأسیف ؛ةنسلاو رثألا كاذ رظنی نأ :ةيناثلاو

 .ريخ نم الا ؛سانلا ءالؤه َعَدَي نأ :ةثلاثلاو

 :ينعي- دواد انث :لضفملا نب رشب انث :يبرع نب بيبح نب ىيحي انثدح -5

 نب ةدابع يل لاق :لاق ؛"”يروبحيلا ءاطع نع «بينم يبأ نع دنه يبأ نبا

 ىتح ؛مكنم مكؤاملعو مكؤارق رف اذإ نوعنصت فيك !ءاطع ابأ اي :تماصلا

 :لاق !؟كلذ نولعفي لو :تلق :لاق ؟شحولا عم لابجلا سوؤر يف اوريصي

 انرهظأ نيب هللا باتكو مهلتقنأ !هللا ناحبس :تلق :لاق مهولتقت نأ ةيشخ

 اهنع اولض مث ةاروتلا دوهيلا ثرت ملأ !كّمأ ءاطع ابآ كتلكث :لاق !؟هؤرقن

 عت ُنئسسلا يه اغإ ؟هوكرتو هنع اولض مث ليجنإلا ىراصنلا ثرت ملأ ؟اهوكرتو
 .مكيف نوكيس الإ مكلبق ناك نميف ءيش نم ام -هللاو- هنإو ءاضعب اهضعب

 نع «سيق يبأ نع «نايفس انث :نمحرلا دبع انث :راشب نب دمحم انثدح -۷

 نوعبتت «ليئارسإ ينب ةئيهو اتمس سانلا هبشأ متنآ :هللا دبع لاق :لاق ؛لیزفا
 .هلثم مكيف ناك الإ ءيش مهيف نوكي ال ىتح ؛ةذقلاب ةذقلا وذح مهراثآ

 نب دابع انث :ديعس نب ناحير انث :يقرودلا ميهاربإ نب دمحأ انثدح -۸

 0١(. مقر) هجيرخم مدقت 5

 دقو «لاجرلا بتك نم حيحصتلاو ءاطخ وهو ««يروبحيلا ءاطع» :لوصألا عيمج يف (۱)

 .ةداحلا ىلع يروبحيلا ءاطع وبأ هيفو ءرثألا دانسإ مدقت

 .(07 مقر) هجيرخت مدقت -۷

 /۲۱ /۱) «هدنسم» يف يمرادلا هجرخأ - (هدهاشب حيحص وهو) فيعض هدانسإ -۸

 ةانثملا ديدشتو ةمجعلا مضب- ىلتخلا يمزراوخلا ىسوم نب دهاجم ان :(«ناشلا حتف» - ۲

 - يبأ نب رضنلا نب ركب يبأ قيرط نم ٤٥۹۷( /1۵ /۵) (ريبكلا مجعملا» يف يناربطلاو .-ةحوتفم ا
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 :لوقی يشرحا ةعيبر عمس هنأ ؛ةيطع نع ةبالق يبآ نع بویآ نع ءروصنم
 :لاق كبلق لقعیلو «كنذآ عمستلو «كنيع مدتل» :هل ليقف يب هللا ین يتأ
 منصو ءاراد ینب ديس :يل ليقف .يبلق لقعو «ينذأ تعمسو «ينيع تمانف

 هتبدألا نم لكأو رادلا لخد ؛يعادلا باجأ نمف ءاّيعاد لسراو «ةبدأم

 ةبدألا نم معطي ملو ءلخدي مل ؛يعادلا بجي ۸ نمو «ديسلا هنع يضرو

 :ةبدأملاو مالسالا :رادلاو «يعادلا :دمحو ءديسلا :هللاف ؛ديسلا هيلع طخسو

 .(«ةنحلا

 ىيحي أبنأ :قراط نب عيبرلا نب ورمع انث :يزارلا متاح وبأ انئدح -۹

 مجعملا»و «(7777 /۱۰۹۲ /۲) «ةباحصلا ةفرعم» يف يناهبصألا ميعن وبأو «يدادغبلا رضنلا-

 .هب ديعس نبا ناحير نع مهتثالث ؛مالس نب دمحم نب نهرلادبع قيرط نم (55917/76 /0) «ريبكلا

 امك «ةرخأب ريغتو «سلدی قودص -اذه- روصنم نب دابع ناف ؛فيعض دنس اذهو :تلق
 .نعنع دقو ««بيرقتلا» يف

 !«نسح هدانسإ» :(۲۰ /۸) «دئاوزلا عمجم» يف يمثيحلا لاق دقف ؛كلذ عمو

 !؟دیج هدانسإ) :(۲۷۰ /۱۳) «یيرابلا حتفا يف رجح نبا ظفاحلا لاقو

 ةميمت يبأ نب بويأ نع هاورف «دشار نب رمعم :هفلاخ ءروصنم نب دابع فلوخ دقو

 .يشرجلا ورمع نب ةعيبر الو «يبالكلا سيق نب ةيطع ركذي مل ءالسرم هب ةبالق يبأ نع «ينايتخسلا
 انث :يناعنصلا ىلعألادبع نب دمحم انث :(155 /۱۲) «نايبلا عماج» يف يربطلا هجرخأ

 .هب رمعم نع امهالك ؛(۲۹۳ /۲/۱) «هریسفت» يف قازرلادبعو «يناعنصلا روث نب دمحم

 .لوصوملا نم ريثكب حصأ -بير نود- وهو .دانسإلا حيحص لسرم اذهو :تلق

 -امهنع هللا يضر- هّللادبع نب رباج ثيدح نم هدهاشب حيحص كلذ عم ثيدحلا نكل
 .ه وحسب

 .(۷۲۸۱ /557 /۱۳) «هحیحص) يف يراخبلا هجرخأ

 /۱) «ىربكلا ننسلا ىلإ لخدملا» يف یقهیبلا هجرخأ - دانسإلا نسح عوطقم --8

 .هب ىبحي نع «بهو نب هللادبع قيرط نم ۲۲۱ 5
 :«بيرقتلا» يفو (يقفاغلا بويأ نب ىيحي يف ريسيلا مالكلل ؟نسح دنس اذهو :تلق

 ۳ .«أطخأ اهر قودص»
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 ماوق نتسلا ناف ؛ندسلا تسلا :لاق ؛هيبأ نع هورع نب ماشه نع «بويأ نبا

 .نيدلا

 ۱ يبأ نب هللا نوع نب روث نب هللا دیبع انث :ىيحي نب دمحم انثدح -۰

 يبأ نع .بهو نب ديجلا دبع نع «روث نب لالحلا انثدح :لاق «يكتعلا لالحما
 دمحم ةنس نع لأسي لجرلا موقي نامز سانلا ىلع يتأيس هنإ :لاق ؛لالحما

 !اهب هريخي اًدحأ دجي الف لكي

 دبع ابنآ :قيقش نب '”نسحلا نب يلع انث :ذازهقلا نبا انثدح -۱

 نبا نع اقلعم (۲۰۲۹/۱۰۵۱/۲) «هلضفو ملعلا نایب عماج» يف ربلادبع نبا هركذ رثالاو =

 .هب بهو

 .يقهيبلل هبسنو (۱۹۸/۸۱) «ةئسلاب جاجتحالا يف ةنجلا حاتفم» يف يطويسلا هرکذو

 .هجولا اذه نم فنصلا هب درفت - دانسإلا فیعض عوطقم -۰

 :ناتلع هيف ؛فیعض دنس اذهو :تلف

 يف يراخبلا هرکذ دقف ءلاحلاو نیعلا لوهج ؛روث نبا -اففخ ؛ةلمهمب- لالحلا :ىلوألا
 هيف ارکذی لو ۳۰۳ /۳) «لیدعتلاو حرسا» يف متاح يبآ نباو ۱۲۰ /۳) «ریبکلا خیراتلا»

 .«نابح نبا تاقث» يف هرآ لو روث نب هللاديبع یوس هنع اًيوار الو ءاليدعت الو اًحرج

 يف متاح يبأ نبا هرکذ دقف ؛لاحلا لوهج -اذه- يرصبلا يکتعلا روث نب هللاديبع :ةيناثلا

 هللادبع :هنع ةاورلا نم ركذ نكل ؛الیدعت الو احرج هيف ركذي ملو «(۳۰۹ /۵) «لیدعتلاو حرجلا»

 هنع ةاورلا نمض دمحأ مامإلا (۲۸۵ /۳) «ريبكلا هخيرات» يف يراخبلا ركذو ("يدنسملا دمحم نبا

 نبا ىتح .؛ثحب لوط دعب اقيثوت هيف رأ ۸ ذإ ؛هلاح ةلاهج تيقبو «هنيع ةلاهج كلذب تعفتراف

 .ملعأ اميف «هتاقث) يف هركذي مل نابح

 .تاقث هلاجر يفابو

 .حیحص عوطقم -۱

 .يزورلا كرابلا نبا وه :هللادبع

 .لاجرلا بتک نم حیحصتلاو ««نيسحلا» :ىلوألا ةعبطلاو طوطخلا يف )١(

 كاوا و و ناس و و و © و DSS شاش RM HH #8 HB © هش

 .«!يدنسلا نسحم نب هللادبع» :«م» يف 49



 ۲۹ يزورملل - « هنسلا د باتك

 هیقلیف ةوشغلاك هذخأي ب ىنلا ىلع نآرقلاب لزن اذإ لیرمج ناك :لاق ؛هّللا
 لیربج هملعی ناکف ؛ننسلا امأو ءهؤرقيف ؛هظفح دقو هنع ىَرَسِيِف «هبلق ىلع

 .اهب ههفاشيو

 وبأانث :دواد وبأ انث :يقرودلا ميهاربإ نب دمحأ انئدحو -۲

 ديزي نب رمع نب نهرلادبع هجرخأ - (هدهاشب حيحص وهو) فيعض هدانسإ -7

 (ريغصلا مجعملا» يف يناربطلا هقيرط نمو- «ناميإلا» يف -(هتلمُر) ب فورعملا- يناهبصألا

 (راخزلا رحبلا» يف رازبلاو «.(ىنك-574/61) «ريبكلا خيراتلا» يف يراخبلاو -(4۸/۲)

 يلع نب ورمع نع (۱۵۳۹/۱۳۱/۲) ؛طسروألا مجعلا» يف يناربطلاو ۲۲۷۱۳ /۸)

 .هب يسلايطلا -دواد نب نامیلس- دواد يبأ نع مهتثالث ؛ملسم نب يلعو سالفلا

 .«ةرصبلاب الإ دواد وبأ هب ثدحي مل «دواد وبآ هب درفت» :يناربطلا لاق

 الو هجولا اذه نم الإ معطم نب ريبج نع ىوري هملعن ال ثيدحلا اذهو» :رازبلا لاقو

 .«يراصنألا ةدابع وبآ الإ يرهزلا نع هاور ملعن

 .«بيرقتلا» يف امك ؛ثيدحلا كورتم وهو :تلق

 يف يناربطلاو «رازبلا هاور» :لاقف )١19/١(« «دئاوزلا ممجا يف يمثيما هلعأ هبو

 .«ثيدحلا كورتم وهو ؛يقرزلا ةدابع وبأ هیفو ««ريغصلا»و «ریبکلا)

 ةدابع وبأ نکل» :(۳۳۰/۲) «ةحيحصلا» يف -هللا همحر- ينابلألا مامإلا انخيش لاقو

 .«ةورف نب نمح رلادبع نب ىسيع :همساو كورتم -اذه-

 :هب -هنع هللا يضر- يعازخلا حيرش يبأ ثيدح نم دهاش ثيدحللو

 راد ط -۳۹۵ /۳۹۳ /۱6) «ةيلاعلا بلاطملا» يف امك ؛(هدنسم» يف ةبيش يبآ نبا هجرخآ

 يبأ نبا هنعو- )٠١/ ٤۸١/ ١١١60( «هفنصم»و (نطولا راد ط -۳۵۱۱/۷ /5 وأ ةمصاعلا

 - ۸۲ ۶۳۲ /۱) اهدنسما يف دیه نب دبعو )۱۳۱۳۸1۳۵۱۳۸۹۲ /4) «يناثلاو داحالا» يف مصاع

 (هحيحص) يف نابح نباو 4۹۱/۱۵۵ /۲۲) «رببکلا مجعملا» يف يناربطلاو ۰(! بختنم)

 يف يزارلا -نسحلا نب دمحأ نب نهرلادبع- لضفلا وبأو «(«ناسح|»- ۱۲۲ /۳۳۰۱-۳۲۹/۱)

 (لیللا مابق» يف فنصلاو -(۳۳ /۷) «هتلحو هتالت صئاصخو هتوالتو نآرقلا لئاضف باتك»

 (هشیدح نم هيف ءزج» يف جشألا دیعس وبأو «يدع نب فسوی قیرط نم (هرصتخ -۱۷۸ص)
 نب يلع قیرط نم (۳۳۸/۳-۱۷۹۲/۳۳۹) «نایالا بعش) يف يقهيبلاو ( ۳ )

 -ةجحلا» يف يناهبصألا ةتسلا ماوقو ۱ /۱۵۵/۲۲) «ریبکلا مجعلا» يف يناربطلاو ینیدنا
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 ؛-يناهبصألا نبا- نامیلس نب دیعس نب دمحم قیرط نم (۱۱۸/۱۷/۲) «ةجحنا نایب يفد

 يبأ نب دیعس نع «رفعج نب ديمحلادبع نع «رحالا -نایح نب نامیلس- دلاخ يبآ نع مهتسمخ
 .هب حيرش يبأ نع «يربقملا ديعس

 دنس اذهو» :(۷۱۳ /۳۳۰/۲) «ةحيحصلا» يف -هللا همحر - ينابلألا مامإلا انخيش لاق

 .(ملسم طرش ىلع حيحص

 ثيللا مامإلا هفلاخ :هدانسإ يف فلوخ رفعج نب ديمحلادبع نأ الول ؛لاق امك وهو :تلق

 .اعوفرم هب ةريره يبأ نع «هيبأ نع يربقلا ديعس يبأ نب ديعس نع هاورف ؛دعس نبا
 .هيبأ نع «يربقملا ديعس ةياور نمو «-هنع هللا يضر- ةريره يبأ دنسم نم هلعجف

 راد ط- ۳۹۲/۳۹۵ /۱6) «ةيلاعلا بلاطملا» يف امك ؛«هدنسم» يف عينم نب دمحأ هجرخأ

 نب ثيل انث :-مساقلا نب مشاه- رضنلا وبأ انث :(نطولا راد ط- ۳۵۱۲/۷۹/6 وأ .ةمصاعلا

 .هب لعس

 ؛رفعج نب ديمحلادبع ةياور نم حصأ وهو «ملسم طرش ىلع حيحص دنس اذهو :تلق

 :نيهجول
 .هلوق هيلع فالتخالا دنع لوقلاف .يربقلا ديعس يف سانلا تبثأ دعس نب ثيللا نأ :لوألا

 .(دعس نب ثيللا :ديعس يف سانلا تبثآ» :(5 ٠  ص) «یراسلا يده» يف امك ؛شارخ نبا لاق

 :يربقملا ديعس نع ًاثيدح سانلا ٌحصأ) :(307 /874 )١/ «للعلا» يف دما مامإلا لاقو
 .«دعس نب ثيل

 بئذ يبأ نباو ثيللا» :(۱۷۰/۲) «يذمرتلا للع حرش» يف امك ؛ينيدملا نب يلع لاقو

 .6يربقملا ديعس ثيدح يف ناتبث

 ركذ يف ةلاطإلا نع ًاديعبو «رفعج نب ديمحلادبع نم ريثكب قثوأ دعس نب ثيللا نأ :يناثلا
 :امهنع «بيرقتلا» يف رجح نبا ظفاحلا هركذ اب يفتكن ؛كلذ ىلع ليلدتلاو ملعلا لهآ لاوقأ

 نب ديمحلادبع نع لاق امنيب اروهشم مامإ «هيقف «تبث ةقث» :دعس نب ثيللا نع لاق

 .«مهو ابر قودصا :رفعج

 نب دیمطادبع ةياور نم -بیر نود- حصأ ثیللا ةياور نأ نفلا اذهب ملاع كشي الف

 .دعس نب ثیللا ةياور ظوفحاف «هيف هخيش ىلع مهو دق وهو «رفعج
 ناو هناف ؛-رمحألا دلاخ يبأ- ديمحلادبع ذيملت نم مهولاو أطخلا نوكي نأ لمتحيو

 هخيش ىلع أطخأ هلعلف .یطخم قودص» :«بيرقتلا» يفو «هیف ملكتم وهف ؛ناخيشلا هل جرخأ

 < .ملعأ هللاو «هیف
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 :لاق ؛هيبأ نع + .میطُ نب ريبج نب دم نع .يرهزلا أنك :يراصنألا داع

 ال نآ ذهشن د سيل :لاقف «" انيلع ۱ انيلع جرخف ؛ ' ةفخجلاب كَ هللا لوسر عم انك

 :لاق .ىلب :انلق «؟هللا دنع نم ءاج نآرقلا ناو هللا لوسر ينو هللا الإ هل

 الق ؛وب اوسم «مكيديأب ْفَرَطَو یا دی ُفَرَط نآرقلا [ اذَه نف ؛اوُريثِبَ ١

 .«اَدَأ ُهَدْعَب اوُلِيضَت الو هاو

 حيحص اهدنسو ءدعس نب ثيللا ةياور وه فالتخالا اذه نم باوصلا نإ :لوقلا ةلجو =

 .اهتاور ةلادعو ءاطاجر ةقثل ؛بير نود

 .لاجرلا بتك نم حيحصتلاو ءأطخ وهو ««دابع وبأ» :لوصألا عيمج يف )١(

 ىلع «ةکم نم ةنيدملا قيرط ىلع ةريبك ةيرق :ءاف اهدعب «ةلمهملا نوكسو «ميجلا مضب ()

 .ةنيدلا ىلع ورمي مل نإ ؛ماشلاو رصم لهأ تاقيم يهو «لحارم عبرأ
 ضعب يف اهلهأ لمحو اهفحتجا ليسلا نأل ؛ةفحجلا :تيمس امنإو «ةعيهم اهمسا ناكو

 .بارخ نآلا يهو «ماوعالا

 .(۱۱۱ /۲) «نادلبلا مجعم» :رظنا

 .طوطخلا نم ةطقاس (۳)



 بس

 جعبه وب کج
 يزورملل - « هنسلا د باتك ۲۲

 ؟فرصتت مک ىلع ةَّنسلا ركذ

 :هجوأ ىلع فرصتت ةنسلاف :هللا دبع وبآ لاق

 .ةبجاو اهنآ ىلع ءاملعلا عمتجا ةنس -

 .ةلفان اهنأ ىلع اوعمتجا ةنسو -

 ؟ةلفان مأ يه ةبجاوأ ؛اهيف اوفلتخا ةنسو -

 :نيهجو ىلع فرصت «ةبجاو اهنأ اوعمتجا ىلا ةنسلا مث -

 .لمع :امهدحآ

 .ناميإ :رخالاو

 :هجوأ ىلع فرصتي لمع وه يذلاف

 ملف «هباتک يف ًالمجُم هللا هضرتفا ال ريسفت اهنأ ىلع اوعمتجا ةنس -

 .هللكَي هللا لوسر ىلإ هنايبو هريسفت لعجو «هرسفي

 مهیا نزن ام سانلل َنّيبَِل ركذلا َكِيَلِإ انا :-لجو زع- هللا لاق
 .[ 66 :لحنلا]

 ضعبل ةخسان يه :مهضعب لاقف ؛اهیف اوفلتخا ةنس :يناثلا هجولاو

 هّماعو نآرقلا صاخ يف ةنيبم يه لب ؛ال :مهضعب لاقو «نآرقلا ماكحأ

 هماعو هّصاخ نع نیت اهنکلو نآرقلا خسنت ال ةنسلا نأل ؛هل ةخسان تسيلو

 0( م 1 ل

 «نيلاعلا بر نع نيعقوملا مالعإ» يف -هّللا هحر- ةيزوجلا ميق نبا مامحلا مامإلا لاق (۱)

 ننس رثكأ تلطبل ؛هل اخسن نآرقلا هبجوي ملو ةنسلا هتبجوأ ام لک ناك ولو» :(۱۳۳-۸۲ /4)
 -؛هللا باتك يف ام ىلع ةدايز هذه :لئاقلا لاقو ءاهزاجعأو اهرودص يف عفدو شال هللا لوسر



 ۳۲ يزورملل - « ةنسلا د بانک

 امك ؛هنم رذحو .عقيس هنآ لكي لا لوسر ربخآ يذلا وه هنیعب اذهو ءاهب لمعي الو «لبقت الف-

 نآرقلا تيتوأ يئإ الأ :لاق هنأ | ی لا نع «برك يدعم نب مادقملا ثيدح نم «ننسلا» يف

 نی ویف متدَجَو اف نآرقلا اذهب مکیلع :لوقي وقی هی هتکیرآ ىَلَع ٌناَعبْش لْجَر كيشوب الأ ُهَعَم ُهَلثِمَو

 يز لک الَو «ئيلهأل رانيا مک جي ال الآ !4رثرحف؛مارع ني ويف متدَجَو امو ول ؛لالَح

 . (دهاعلا لام ةّطَقل الو ٠ «عابسلا نی يبان

 مكنييَو ينيب لی يشيوخب تدي یییرآ ىلع جلا عقب نأ كايشوُا : طفل يفو

 مر ام هو !هانمرَح هامارخ هيف ٌهاَندَجَو اَمَو هانلحتسا ؛ًالالَح هيف اًندَجَو و اف ءوللا بات

 لار امك لي لا لوس
 .«حيحص هدانسإ» :يقهيبلا لاقو «(ْنسح ثيدحا) :یذمرتلا لاق

 اولیفت نت نوتینش مكيف تفلخ دق ين : يك هللا لوسر لاق :لاق ؛ةريرها يبأ نعو
 .«ضوح ا يَ ارب ین امتي نو «يعتسز هللا با : :اًمُهَدعَت

 هب قطن اًمع هتوكس لب ءرخآلاب امهدحأ ذرو ءامهنيب هللا عمج ام نيب قيرفتلا زوجي الف
 ةئم ثالث نم رثكأ يف هوضقن دق لب ءلصألا اذه اولّصأ نیذلا الو كلذ درّطي نأ ادحا نكمي الو

 .هيف فلتخ وه ام اهنمو هیلع عمجم وه ام اهنم ؛عضوم
 :وجوأ ةثالث ىلع نآرقلا عم ةنسلاو

 دحاولا مكحلا ىلع ةنسلاو نآرقلا دراوت نوكيف ؛هجو لک نم هل ةقفاوم نوكت نأ :اهدحأ
 .اهرفاظتو ةلدالا دراوت باب نم

 .هل اًريسفتو نآرقلاب ديرأ ال انایب نوکت نأ :يناثلا

 .ههيرحت نع تكس ال ةمّرح وأ ؛هباجيإ نع نآرقلا تكس مکم ةبجوم نوکت نأ أ :تلاثلا

 ؛نآرقلا ىلع اًدئاز اهنم ناك امف ءام هجوب ٌنآرقلا " ضراعت الف ؛ماسقالا هذه نع جرخت الو

 ىلع اه اّمدقت اذه سیلو ؛هتيصعم لحت الو «هيف هتعاط بجت لک ينلا نم نم أدتبم ٌعيرشت وهف

 اذه يف عاطي ال لب هلا لوسر ناك ولو ؛هلوسر ةعاط نم هب هللا رمأ ام لاثتما لب لا باتك

 قفاو اميف الا هتعاط بجت مل اذإ هنإو «هب ةّصتخملا هتعاط تطقسو «ىنعم هتعاطل نكي مل ؛مسقلا

 طی نمل : -یلاعت- هللا لاق دقو هب صتغ ةّصاخ ةعاط هل نكي مل ؛هیلع داز امیف ال نآرقلا

 اًدئاز اًثيدح لبقي ال نأ ملعلا لهآ نم ادحآ نكمي فيكو ۰ :ءاسنلا] هللا ٌعاَطَ دف لوسرلا

 ميرحتلا ثيدح الو ءاهتلاخ ىلع الو اهتّمع ىلع ةأرملا ميرحت :ثيدح لبقي الف ؛هّللا باتك ىلع
 ثيدح الو ءةعفشلا ثيداحأ الو «طرشلا رايخ ثيدح الو ءبسنلا نم مرحي ام لكل ةعاضرلاب

 -رييخت ثيدح الو دج لا ثاريم ثيدح الو -نآرقلا يف ام ىلع ٌدئاز هنأ عم- رضحلا يف نهرا
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 ثيدح الو ةالصلاو موّصلا نم ضئاحلا عنم ثيدح الو ءاهجوز تحت تقتعأ اذإ ةمألا-

 عم اهجوز اهنع ىفوتملا دادح| ثيداحأ الو ؛ناضمر راهن يف عماج ْنَم ىلع ةرافکلا بوجو
 فيكو ؟ةنشلاب خسنی ال وهو نآرقلل خسن اهن :متلق ًالهف «ةدعلا نم نآرقلا يف ام ىلع اهتدايز

 ؟هّللا باتك ىلع متدز فيكو ؟هيف يفلتخم ربخب نآرقلا ىلع ةضحم ةدايز هلأ عم رتولا متبجوأ

 نأ قادصلا يف متطرشف ؛هّللا باتك ىلع متدز فيكو ؟وفيعض رب رمتلا ذینب ءوضولا متزوجف
 .؟نآرقلا ىلع ةضحم ةدايز وهو ءةثبلا حلصي ال رب مهارد ةرشع هّلقأ نوکی

 ىلع دئاز وهو .«ملسلا رفا کلا الو نفاکلا ملا ثري ر ال) :ثيدحب سان ذحخأ دقو

 يف ام ىلع ئاز وهو ؛تسبلا عم سدّسلا نبالا تدب هثيروت ثيدحب مهلك اوذخأو ءنآرقلا

 هللا باتك يفام ىلع ئاز وهو «ةضيجب ةّيبسملا ءاربتسا ثيدحب مهلك سانلا ذخأو نآرقلا

 «مئانغلا ةمسق نم نآرقلا يف ام ىلع ٌدئاز وهو .«ُهّبَلَس ُهَلف ؛اليتق لَن نمد :ثيدحب اوذخأو

 ينب نود نوشراوتی نيوبألا ينب نايعأ نأ نم نآرقلا يف ام ىلع دئاّرلا و هئاضقب مهلك اوذخاو
 .اذج لاطل ؛اذه انعبتت ولو «هیبال هيخأ نود هّمأو هيبأل هاخأ ثري لجرلا :تالیلا

 ةدئاز تناك اذإ اهلبقن ال نأ انیلع ضرفأو مظعاو ءانرودص يف لجا ب هللا لوسر نئسف
 ةّمألا ىلع ضرف كلذكو «نينيعلاو سأرلا ىلع مث «نينيعلاو سأّرلا ىلع لب «نآرقلا يف ام ىلع

 باحصأ هب ذخآ دقو ءنآرقلا يف ام ىلع اًدئاز ناك ناو نيميلاو دهاشلاب ءاضقلا ثيدحب ذخألا

 مث هللا باتك يف ام ىلع دئاز هنأل ؛هدرب نع بجعلاو لاو نيعباتلا روهمجو وَ هللا لوسر

 هلوسر ةئس الو هللا باتك يف تسيلو طئاحلا يف ٌرجآلا هوجوو طمقلا دقاعمو لوكنلاب يضقي

 ؛نآرقلا يف ام ىلع ٌدئاز وهو هفعض عم هِوَلَولاب دالا داقي الا :ثيدحب ةّمآلا روهمجو متنآ متذخأو

 رئاس عسم متذحخأو ءنآرقلا يف ام ىلع ٌدئاز وهو سوجنا نم ةيزجلا ذخأ ثيدحم سانلاو متنأ متذخأو

 ثيدحب سانلاو متنأ متذخأو ,نآرقلا يف ام ىلع هتدايز عم ةيناثلا ةرملا يف قراّسلا لجر عطقب سانلا

 ثيداحأب َةّمألا تذخأو «نآرقلا يف ام ىلع ٌدئاز وهو لامدنالا لبق حرجلا نم صاصتقالا نع يهنلا

 ام ىلع ٌدئاز وهو اهزنم يف اهنع ىفوتملا دادتعاب روهمجلاو متنأ متذخأو نارقلا يف تسيلو ةناضحلا
 ذإ ؛نآرقلا يف ام ىلع ةدئاز يهو تابنإلاو ٌنسلاب غولبلا ثيداحأب سائلا عم متذخأو «نآرقلا يف
 ام ىلع ٌدئاز وهو ؛هفعض عم ؛ناّمّضلاِب جاَرخلا» :ثيدحب سانلا عم متذخأو ؛مالتحالا الا هيف سيل
 فاعضأ فاعضأو «نآرقلا يف ام ىلع ٌدئاز وهو ءىلاكلاب ءىلاكلا عيب نع يهنلا ثيدحبو «نآرقلا يف

 ذر انل غاس ولف ءاهنع صقتنت مل ؛اهنم رثكأ نكت مل نإ نآرقلا يف تسيل يلا ةنسلا ماكحأ لب ءانركذ ام

 ,نآرقل اهيلع لد ةنس لإ ءاهّلك وا هللا لوسر ننس تلطبل ؛نآرقلا صن : ىلع تناك قدناز ٍةنس لك
 .هربخ عوقو نم دب الو ءعقيس هلأب ل يا ربخأ يذلا وه اذهو

 -ةئشنم نوكت ةراتو «هل انايب نوكت ةرات نآرقلا هيلع لد ام ىلع ةدئازلا نّسلا :ليق ناف
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 امهنإف ؛نيلوألا نیمسقلا يف انعازن سیلو «همكحل رغم نوکت ةراتو «هل نآرقلا ضّرعتي مل مکل-
 دقو «-صنلا ىلع ةدايٌرلا ةلأسمب هتمجرت يذلا وهو- ك ثلاثلا مسقلا يف عازتلا نكلو «قامّناب ةجح

 انهه نمو «خسن اه ىلإ ةفينح يبأ باحصأ نم ةريثك ةعامجو يخركلا نسحلا وبآ خيشلا بهذ

 .فذقلا دح يف ننامثلا ىلع اوس نيرشع از ول امك ءاخسن دلجلا عم بيرغتلا باجيإ اولعج
 تناك هنع ةدرفنم ّصنلا مكح رارقتسا دعب تدرو نإ ةدايرلا نأ ىلإ ي يزارلا ركب وبأ بهذو
 ملعي الو تدرو ناو ءةخسان نكت مل همكح رارقتسا لبق صلاب ًالصم تدرو ناو «ًةخسان

 رظنلا وأ «فلّسلا لمع نم لوصألا تدهش ناف ءاهلثمب صنلا تبثي ٍةهج نم تدرو ناف :اهخيرات

 يف نكي مل ناو ءاهنود هانتبثأ ؛اهنع اًدرفنم صنلاب تدهش ناو ءامهانتبثأ ؛اعم امهتوبث ىلع
 ماعلاو صاضلا ةلزنمب نانوكيو ءاّعم امهدوروب مكحي نأ بجاولاف ؛امهدحأ ىلع ةلالد لوصألا

 امهنإف ءرخآلا ىلع امهدحأب ءاضقلا بوجو ىلع ةلالد لوصألا ين نكي للو ءامهخيرات ملعي مل اذإ
 «ضيفتسملا ربخلاو باتکلاک ؛ملعلا بجوت ٍةهج نم ّصشنلا دورو ناك ناو ءاّعم نالمعتسي
 .اهب لمعلا الو ّصنلاب اهقاحلإ زجي مل ؛داحآلا رابخأ ةهج نم ةدايّرلا دوروو

 ول هنإ ثيحب اًيعرش اًرييغت هيلع ديزملا مكح تري نإ ةدايرلا نأ ىلإ انباحصأ ضعب بهذو
 ةعكر مض وحن ءاخسن ناك ؟؛هفانئتسا بجي لب «هب اًدّتعم نكي مل اهلبق لعفي ناك ام اح ىلع لعف

 ناك اهلبق لعفي ناك ام دح ىلع لعف ول ثيحب هيلع ديزملا مكح ریغی مل ناو ءرجفلا یتعکر ىلإ
 باجیاو ءاخسن دلجلا عم بيرغتلا باجيإ اولعجي لو ءاخسن نكي مل ؟هفانتتسا بجي الو «هب اذتعم

 اخسن نوكي ال ةدابعلا نع لصفنم طرش باجيإ كلذكو ءاخسن : نينامثلا عم ةدلج نيرشع

 ةاكّرلا باجيإك- ةدابع ىلع ٍةدابع ةدايز باجيإ نأ اوفلتخي مو «ةالصلا ضرف دعب ءوضولا باجيإك
 تاولّصلا ىلع ٍةسداس ٍةالص باجيإ نأ -اًضيأ- اوفلتخي لو ءاخسن نوكي ال -ةالّصلا باجيإ دعب

 .اخسن نوكي ال سمخلا

 .مكحلاو ءمسالاو ؛ینعلا يف :عضاوم ةثالث يف ةريغملا ةدايزلا يف مكعم مالكلاف

 هيلع ديزملاب دادتعالا مكح ليزت ةدايٌرلاو «ةلازإلا هنأل ؛خسنلا ىنعم ديفت اهنإف ؛ینعلا اأ

 ىلع ميثاتلا بجوتو هضعب هلعجتو ءبجاولا يج هنوك نع هج رو ءاهنودب هفانثتسا بجوتو
 اف ؛ىنعملل ٌعبات هنإف (مسالا بترت هیلعو «خسنلا ىنعم اذهو ءامثإ نكي مل نأ دعب هيلع رصتقملا

 لتخا ناف هیلع ديزملا نع خارتم يعرش ليلدب يعرشلا مكحلل ٍةريغم ت ةيعرش ٍةدايز يف مالكلا
 ةءاربلا مكح تعفر لب ءاًّيعرش اًمكحرّيغت مل ناف ءاخسن نكي مل ؛فاصوألا هذه نم ٌففصو
 نكت مل ؛هيلع ديزملل ةنراقم ةدايرلا تناك ناو «ىرخأ دعب ٍةدابع باجيإك ؛اخسن نكت مل :ةّيلصألا

 .اًصيصخت وأ ؛ادییقت نوكت لب «هترّيغ ناو ءاخسن
 - ربخ لبقي مل ؛ةرتاوتملا ةئّسسلا وأ باتكلاب اًنباث هيلع ديزملا صنلا ناك نإف ؟؛مكحلا امأو
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 لوبق ىلع ةّمألا تقفتا ناف ءةدايرلا تلبق ؛دحاولا ريخب اناث ناك ناو «هیلع ةدايزلاب دحاولا-

 :اولاق ءاخسن ال اصیصخت نوكيف «هيلع ديزملل انراقم درو هنأ انملع :لوألا مسقلا يف دحاولا ربخ

 نم انبلإ اهل هعم ةدوجوم تناك ول ةدايزلا نأ ؛صنلا ىلع ةدايژلاب دحاولا ربخ لبقي مل امنإو
 غالب ىلع وی يلا رصتقیف رصتقیف ةيف ةدايرلاب اذوقعم ّصنلا تابثإ دارلا نوكي نأ زئاج ريغ ذإ ؛صنلا لقن

 .صْنَلا لقن نم انيلإ اهلقتل اهرکذ ولو «هعم اهرکذی نأ دا ْبجاوف ؛اهنع اًدرفنم ْصْنلا
 رصتقی نأ زئاج ريغف ؛ةنُسلا ةهج نم ةدراو ةدايلاو نآرقلا يف !روکذم صنلا ناك نإف

 نسم غارفلا لوصح نال ؛ةدايرلا ركذب اهبقعي نأ نود نآرقلا يف لّزنملا مكحلا ةوالت ىلع يو ينلا
 ىَناَولاَو ةَيناولا# :هلوقك همكح نم هاضتقم داقتعا انمزلي هسفنب هلامعتسا اننكمي يذلا رصتلا

 رئاسج ريغف ؟بيرخُتلاو دلجلا وه ما ناك نإف ۲ :رونلا] دلج ام امه اجا لک اوُدِلجاَ

 اهعم ةدايژلا ركذ نع هتوكس ال ؛اهبقع يفنلا ركذ نم ةّيراع سانلا ىلع ةيآلا ل ىبنلا ولتي نأ
 هلامک ال دا ضعب ناكل ٌبيرغت هعم ناك ولف تا لامك وه دلجلا ّنأو ءاهبجوم داقتعا انمزلي

 مات وه ةيآلا يف روكذمل دلجلا ّنأ داقتعا انم دارآ دقف ؛اهبيقع يفنلا ركذ نم ةوالّتلا ىلخأ اذإف

 سییآ اي دارد :هلوق ناك اذملو «خسنلا هجو ىلع ال هعم ةدايزلا قاحلإ ز زئاج ريغف ؛هلامكو دحل ا

 دلج بیلاب لا :تماصلا نب ةدابع ثيدحل اًحسان «اهمجراق ؛تَقَرَتعا ناف ءاَذَه ورم ىَلَع

 .هدلجي مو ازعام مجر ال كلذكو .؛مجرلاو و تم

 6ذلج ةا امهنم هجا لك اوُدِلِجاَف يناَرلاَو ةبتارلا :هلوق نوكي نأ بجي كلذک
 «ماغ ُبيِرغَتو ٌالج ركبلاب رکبل» :هلوف يف بیرغتلا مکح اخسان [۲ :رونلا]

 ةوالّثلا بيقع ايب ینلا اهركذل ؛صنلا عم ةتباث تناك ول ةدايٌرلا هذه ّنأ :دوصقلاو
 اولقنيو نيرمألا عومجم حلا نأ اوملعي نأ مهيلع زئاج ريغ ذإ ؛هيلع ديزملا لقن نم انيل | اهلقنلو

 نم ال ةدايژلاب لمعلا ذئنيح عنتماف «نيرمألا ركذي الإ لوسّرلا اوعمس دقو ءضعب نود هضعب

 اهخسن دقف ؟رصنلا لبق تناك نان :داحآلا ةهج نم تدرو اذإف ؛لصألا اهنم درو يتلا ةهجلا

 «عنتم وهو دحاولا ربخب ةيآلا خسن بجوي اذهف ؛هدعب تناك ناو ءاهركذ نم اًيراع قلطلا رصنلا

 زوجي يذلا هجولا ىلع دحاولا ربخب ةدايّرلا قاحلإ زاج ؛دحاولا ربخب اتباث هيلع ديزملا ناك ناف
 .انايب تناكو ءاخسن نكت مل ؛دحاو باطخ يف ٌصنلا عم ةدراو تناك ناف «هب هخسن

 :ووجو نم باوجلاف
 ذيبنب ءوضولا ربخ متلبق مكنإف ؛هومتلّصأ يذلا لصألا اذه ضقن نم لأ مكنأ :اهدحأ

 ءاملا مداع مكح لعج -هناحبس- هللا ناف ؛همکح ٌرّيغم هللا باتك يف ام ىلع ٌدئاز وهو «رمتلا

 -تبثي ال يذلا ربخلا اذهب ةدايّرلا هذهف ؛ذيبنلاب ءوضولا همكح نوكي نأ يضتقي ربخلاو مُميتلا
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 مكحل هعفر عم رتولاب رمألا ربخ متلبقو يجوب ةمواقم الو هل ةنراقم ريغ يعرش مکح ةعفار-

 هيلع راصتقالاب ميئانلا عفرو بجاولا عيمج يه سمخلا تاولّصلا نوک داقتعا وهو «يعرش

 ثيداحألا رئاس لاق يذلا وه ةدايّرلا هذه لاق يذّلاو «ةالّصلا ةضيرفب دّمعّتلا يف نايتإلا ءازجإو

 تهربظن وأ .هنم قثوأ وأ- هنیعب كلت لقن يذلا وه انيلإ اهلقن يذّلاو نآرقلا يف ام ىلع ةدئاژلا

 لوبقو هتعاط انيلع ضرف يذلا وه ةدايّرلا كلت يف هلوق لوبقو هلوسر ةعاط انيلع ضرف لاو
 هذه انل عرش يذلا وه [۷ :رشحلا] 4هوذخَف ُلوُسُرلا مکاتآ امو :انل لاق يذّلاو هذه يف هلوق

 امل نايبلا بصنم هألو امك «ًءادتبا هنع عيرشتلا بصنم هألو -هناحبس- هللاو «هناسل ىلع ةدايرلا

 نم وجوب نايبلا نع جرخت ال اههوجو میمجب ةدايرلاو هللا نع نایب هلك همالك لب «همالکب هدارآ

 لو «نآرقلا يف هقيدصت اودجو هنع ثيدحلا اوعمس اذإ بّیطلا حلاصلا فلسلا ناك لب هوجولا

 الو هعمسن الو هلبقن الف نآرقلا ىلع ةدايز اذه نإ :ادبأ دحاو ثيدح يف طق مهنم ٌدحأ لقي

 قرف الو «ربكأو كلذ نم مهدنع مظعأ هتنسو مهرودص يف لجأ ةَ هللا لوسرو «هب لمعن

 ةحتافلا نييعتو ةنينامطلا ضرفب اهئيجمو ةالّصلا تاعكر ددعو فاوّطلا ددعب ةئسلا ءيج نيب ًالصأ

 اذهف هجولا اذه ىلع هدابع ىلع تادابعلا هذه بجوأ هنأ هللا دارمل نایب عيمجلا ناف ِةّيْئلاو

 ناب اهنإف ءأدتبملا میرشتلا يف یتح ءاههوجو عيمج يف دارملل نايب ةّئسسلا تءاجف دارلا وه هجولا
 نم دارملا نايب نيبو دارملا اذه نایب نيب قرف الف «هلوسر ةعاطو هتعاطب رمألا مومع نم هللا دارل

 معأ نم دارملا نايب كاذو ءيش نم دارملا نايب اذه لب ءاهريغو فاوطلاو جحلاو ةاكّرلاو ةالّصلا

 دقو ۵ :ءاسنلا] «ًاليبَس نل هللا لج وأ» :هلوق نم دارملل ٌضحم نایب بيرغتلاف ؛هنم

 فلاح هئاب هدر زوجي فيكف «نآرقلا يف روكذملا لیبسلا اذهل نايب بيرغتلا ناب لكي يلا حرص

 كف ؟قئاقحلل ٌبلق ًالا اذه لهو ؟نآرقلا مكح هب انلطبأل هانلبق ول :لاقيو ؟هل ضراعم نآرقلل
 انفلاخل ؛هانفلاخ ولف «هتفلاخ انعسي ال اضرف هلوبق انيلع بجوي صاخلاو ماعلا نآرقلا مكح

 اعم ثيدحلاو نآرقلل ةفلاخم كلذ يف ناكلو كب الو همكح نع انجرخلو «نآرقلا

 نع نیا غّلبلا بصنم كي هللا لوسر بصن -هناحبس- هللا نأ :يناثلا هجولا :هحضوی
 نم هنع هلی ام نيب قرف الو «هنيدو هعرش اذه نأ هللا نع هنم نایب وهف ةّمألل هعرش ام لكف
 .اذه ةفلاخمك اذه ةفلاختو «عابّتالا بوجو يف همالك ريظن وه يذلا هيحو نيبو ٌرلتملا همالك

 تبيبلا حو ةاكّرلا ءاتيإو ةالّصلا ماقإب انرمآ -هناحبس- هللا نأ :ثلاثلا هجولا :هحّضوي
 ةّمآلا ىلع بجوف ؛هطورشو هتافصو كلذ ريداقم رو هلوسر نع نايبلا ءاجو «ناضمر موصو

 هللا رمأ اذكهو ءلّصفملا لصألا لوبق انیلع بجي امك «هب هللا رمأ ال لیصفت وه ذإ ؛هلوبق

 -«اهب رومأملا ةعاطلل انایبو الیصفت ناك ؛رمأب لوسرلا رمأ اذإف «هلوسر ةعاطو هتعاطب -هناحبس-
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 .امهنیب قرف الو ءلّصفملا لصألا لوبق ضرفک هلوبق ضرف ناكو=
 : ماسقأ اي يبنلا نم نايبلا ّنأ :عبارلا هجولا :هحّضوي

 .ایفخ ناك نأ دعب هناسل ىلع هروهظب يحولا سفن نایب :اهدحأ

 ملول :هلوق يف روكذملا ملّظلا نأ نب امك ؛كلذ ىلإ جاتحا نمل هريسفتو هانعم نايب :يناّغلا
 طیخا ناو ءضرعلا وه :ريسيلا باسحلا ّنأو كرشلا وه :[۸۲ :ماعنألا] «ملظب مُهَناَعِإ اوبل

 :ىهتنملا ةردس دنع ىرخأ ةلزن هآر يذلا ناو ءليللا داوسو راهنلا ضايب امه :دوسألاو ضيبألا

 نم سمشلا عولط هنا ١[: :ماعنألا] )كبَر تايآ ضعَب ياي رآ» :هلوق رّسف امك «ليربج وه

 امكو «ةلخنلا اهنأب ۶ :ميهاربإ] 4يط ةرْجَشك ةي ةملك التم :هلوق رف امكو ءاهبرغم

 YY] :ميهاربإ] (ةرخآلا يفر اینا والا يف تباثلا لوقلاب اونَمآ نیا هللا ت تبي :هلوق رف

 لکوم ةكئالملا نم كلم هاب دعّرلا رف امکو ؟كنید امو ؟كّبر نم :لأسي نيح ربقلا يف كلذ نآ

 كلذ ناب هللا نود نم ابابرآ مهنابهرو مهرابحأ باتکلا لهأ ذاخا رف امكو «باحلاب
 هللا رمأ يتلا ةوقلا رف امكو «لالحلا نم رم هومّرح ام ميرحتو «مارحا نم مهل هوُلحأ ام لالحتساب
 ام هنأب [۱۲۳ : ءاسنلا] وب زجی د اءوس لمعي نمل :هلوق رّسف امكو «يمزلاب هئادعأل اهدعن نأ

 ىلإ رظنلا اهنأب ةدايزلا رس اسکو ءاواللاو فوخملاو ٌمهاو بصنلا نم اینا يف دبعلا هب ىزجي

 1۰ :رفاغ] «مکل بجتسآ ينومدا مكبر لاو :هلوق يف ءاعلا رف امکو «ميركلا هللا هجو

 رابدأ#و رجفلا لبق ناتعکرلا هئاب 4٩[« :روطلا] «موجنلا رابدأ# رّسف امكو قدابعلا هئاب

 .كلذ رئاظنو برغلا دعب نيتعكرلاب 4٠[: :ق] «دوجّسلا

 .هلعفب لئاسلل ةالّصلا تاقوأ نيب امك ؛لعفلاب هنايب :ثلاثلا

 لثسس امك ؛اهنايبب نآرقلا لزنف نآرقلا يف تسيل يتلا ماكحألا نم هنع لئس ام نایب :عبارلا
 .هرئاظنو ناعللاب نآرقلا ءاجف ةجورلا فذق نع

 بج يف مرحأ لجر نع لثس امك ؛انآرق نكي مل نإو يحولاب هنع لس ام نایب :سماخلا

 7 .قولخلا رثآ لسفیو ةّبجلا هنع عزني ناب يحولا ءاجف «قولخاب خّمضت امدعب
 هقعتلاو رمحلا مو مهيلع مّرح امك «لاوس ريغ نم ًءادتبا ةنسلاب ماكحألل هنايب :سداسلا

 .كلذ لاثمأو ءاهتلاخو اهتمع ىلع ةأرملا حاكنو «ةنيدملا ديصو

 .هب يّساتلا نع مهيهن مدعو «هل وه هلعفب ءيشلا زاوج مال هنايب :عباسلا

 .هنولعفی مهملعي وأ ؛هدهاشي وهو هلعف ىلع مه هرارقاب ءيشلا زاوج هنايب :نماثلا

 .اقطن هيف نذأي مل ناو هميرحت نع توکسلاب اوفع ءيشلا ةحابإ هنايب :عساتلا

 = مكحلا كلذل نوكيو «هتحابإ وأ .هميرحت وأ «يش باجيإب نآرقلا مكحي نأ :رشاعلا
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 هناحبس- بّرلا لیحیف «ُفاصوأو «لاوحأو تصوصخ ٌُتاقوأو ثویقو «عناومو طورش-

 ؛[۲4 :ءاسلا] مک ءارَو ام مک لو :-لاعت- هلوقک ؛اهنایب يف هلوسر ىلع -لاعتو
 تءاج اذإف لحما ةّيلهأو «هتقو روضحو «هعناوم ءافتناو حاکنلا طورش ىلع ٌفوقوم لحاف

 رهاظل اًعفر ناك ناو «هل اخسن نوکیف ٌصنلا ىلع اًدئاز هنم ءيّشلا نكي  ؛هلک كلذ نایبب ةسلا
 .هقالطا

 :-لاعت- لاق دقو ءءاوسب اوس هليبس اذه هنآرقلایلع رااز هنم مکح لک اذكهف

 لتاقلا ناب ةنسلا تءاج مث ١١[ :ءاسنلا] نیل ظَح لثم رکذلب مکدالوآ يف ُهللا مكيصوي#

 تابجوم يف :ينعأ- اًمطق هيلع ناز هنأ عم نآرقل اخسن نكي لو ؛ثري ال قیقرلاورفاکلاو

 ءنيّدلا داحتا :ةدالولا فصو عم ةن لا تدازف ءاهدحو ةدالولاب هبجوأ نآرقلا ٌنإف ؛ثارملا

 ةئسسلاب خسني ال نآرقلاو ءاخسن نوكيف ّصْنلا ىلع ةدايز هذه نا :متلق ًالهف «لتقلاو «قّرلا مدعو
 !؟نآرقلا ىلع ئاز هل ؛ثيدحلا هيف متكرت عضوم لک يف كلذ متلق امك

 ؛اهتفلاخم -زوجت ال لب- بجوت ال اخسن ةروكذملا ةدايزلل مكتيمست نأ :سماخلا هجولا

 بجوت ال حالطصالل ةعباتلا اهيلع عضاوتلا ءامسألاو «مكنم حالطصا اخسن كلذ ةيمست ناف
 اذإ :ي هللا لوسر لاق نيأو ؟اخسن كلذ هلوسرو هللا یّمس نيآف ءصوصنلا ماكحأ عفر
 نيأو ؟هّللا باتكل اخسن نوكي هنإف ؛هولبقت الو هوُدرف هللا باتك يف ام ىلع اًدئاز يثيدح مكءاج
 غوسي فيكو ؟هوُدرو هب اولمعت الو «هولبقت الف ؛نآرقلا ىلع اًدئاز ًالوق يلوسر لاق اذإ :هّللا لاق

 !؟ناطلس نم اهب هللا لزنأ ام مكؤابآو متنآ اهومتدّعق دعاوقب ةي هللا لوسر ننس در

 نأ :نونعتأ ؟کمعزب ةدايزلا هتنمضت يذلا خسنلاب نونعت ام :لاقی نأ :سداسلا هجولا

 ةدايزب هفصو ریخت :هب نونعت مآ «ةيَلكلاب لطب ةحابالاو میرحتلاو باجيإلا نم هيلع دیزلا مكح
 الف ؛لّرألا متينع نإف ؟كلذ نم معأ وه ام وأ ءمنام وأ ؛لاح وأ هایت وأ ءرطرش نم هيلع ءيش

 مزلي ال نكلو «قح وهف ؛يناثلا متينع ناو «ةخسان نوكت الف كلذ نّمضتت ال ةدايرلا نأ بير
 طورشلاک هيلع ديزملا عم اهتياغ لب هتضراعم الو «هعفر الو «هيلع ديزملا مكح نالطب اهنم

 ءاسأر هعفرو لوألا لاطبإ بجوي اخسن نوكي ال كلذ نم ٌءيشو .تاصصخلاو دويقلاو عناوملاو

 ؛راييقت وأ ءصسيصختب رهاظلا عفر وهو هاخسن فلسا يمسي يذلا ماعلا ىنعملاب اخسن ناك ناو

 اذه متدرأ نإف ءاخسن ءانثتسالا مس ىتح ءاخسن هیتسی فلتسلا نم ٌريثك اذهف ؟عنام وأ ءطرش وأ

 الو «ىنعملا اذهب نآرقلل ةخسانلا نسل در غوسی ال كلذ نكلو «مسالا ين ةحاشم الف ؛ىنعلا

 زاوج يف اوعزانت امْنإو «ساللا نيب هيلع ٌقفتم م وه لب «ینعلا اذهبةتسلاب نآرقلا خسن ٌدحا رکن

 عرشی ملام ةلزنمب ىقبي ثييحب «هتلجو مكحلا لصأ عفر وه يذلا ؛صاخلا خسنلا ةنسلاب هخسن

 -.هقلطم دييقتو «ةرات هتلمجب مكحلا عفر وهو- نيمسقلا نم معآ وه ام خسنلاب متدرأ ناو «ةتبلأ
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 ادودرمو الوبقم نیمسق مکمالک يف متجردآ دق متنک -ةرات منام وأ رطرش ةدايزو هماع صیصختو

 لیبس ال ام مسالا اذهب نتسلا لاطباف متنش ام ةدايّرلا اومسف «ظافلألا يف ناشلا سيلف ؛نّیبت امك

 .هيلإ
 خسانلا دال ؛ديزملاب اهنارتقا زاج ال ؛ةخسان تناك ول ةدايرلا نأ :عباتسلا هجولا :هحّضوي

 عم اهمكح ناك ًالهف ءاصيصخت وأ انايب نوكت :متلقو «هب اهنارتقا متزوج دقو «خوسنملا نراقي ال
 امو ؟لمعلا روضح تقو ىلإ هریخأت زوجي لب «نّیلابهنارتقا بجي ال نايبلاو .كلذك رخاتلا

 مدعو خسانلا ريخأت -بوجو لب- زاوجج ضقتنم وهف ؛قحلا فالخ داقتعا ماهيإ نم هومتركذ
 ؛هرهاظ عفري وأ هعفري ام تای مل ام صنلا بجوم داقتعا يف روذ الو هخسنیس هنأب راعشإلا

 هللا فلكي ال :ذإ ؛هب رومأملا وه هتقو يف نيداقتعالا نم لك ناكف «كلذك هبجوم دقتعي رلتنیحف
 . [185 :ةرقبلا] «اهعسو لا فن

 ام دورو مدعب اًدِّيقم همومعو هقالطإ ىلع هدقتعي امْنِإ فلكملا ّنأ :نماثلا هجولا :هحّضوي ۰

 هيلع بجاولا وه اذهو «هلطبي ام دورو مدعب اًدّيقم اداقتعا ادبؤم خوسنلا دقتعي امك «هرهاظ عفري
 .هاوس هنكمي ال يذلا

 عفر نّمضت ناو اخسن نوكي ال اهدعب ةدابعلاب قحلملا طرشلا باجيإ ّنأ :عساتلا هجولا

 ىلوأ لب «ةدايز لک باجيإ كلذكف ؛قحلا وهو مكباحصأ ضعب كلذب حّرص امك «هنودب ءازجإلا
 ةدايّرلا باجيإو «هريغ نعو هسفن نع طورشلا ءازجإ عفري طرشلا باجيإ نإ ؛اخسن نوكت ال نأ
 .ةصاخ هسفن نع ديزملا ءازجإ عفري امنإ

 هاخسن نوكي ال ةيناثلا دعب ٍةَلقتسم ٍةدابع باجيإ نأ ىلع نوقفتم سانلا نأ :رشاعلا هجولا
 اهنم لكو «يش دعب ائيش نيمكاحلا مکحا اهعرش امْنإو ةدحاو ةلمج عرشت مل ماكحألا نأ كلذو

 رّيغت ةدايٌرلابو هيلع رصتقا نمع طوطحم مئالاو ءبجاولا عیج هلبق ام ناكو «هلبق ام ىلع ٌدئاز

 سيلف كلذ عمو «هيلع رصتقا نّمع مئالا طحي ملو «بجاولا عيمج لوألا قبي ملف ؛نامكحلا ناذه

 ال ديزملاب ةقّلعتملا ةدايٌزلا هذهف «قاب هريغو بوجولا نم همكح ذإ ؛هيلع ديزملل اخسان دناژل

 .هريغ هيلإ مض دقو همكح ىلع قاب وه لب همکح عفرت مل ثيح ؛هل اخسان نوكت

 ةدايزو ءاخسن تناك اًباطخ اًمكح تعفر نإ ةدايٌرلا نأ :رشع يداحلا هجولا :هحضوی

 .باحصتسالا مكح عفر ناو «باطخلا مكح عفرت ال هؤازجو هعناومو مكحلا طورشو بيرغتلا

 اًنزجم هنوكو «بجاولا عيمج لوألا نوک نم هوركذ ام نأ :رشع يناثلا هجولا :هحّضوي
 مکح وهف ؛ةّيلصألا ةءاربلا ماكحأ نم وه امنإ :هيلع رصتقا نّمع اطوطحم مثإلا نوكو «هدحو
 -ةّمّذلا نأ ةئزجم ةدابعلا نوک ىنعم ناف ؛هب ديرأ الو «لّوألا رمألا ظفل نم هدفتسن مل یباحصتسا
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 مذ هقحلي الف رمألا ةدهع نم جرح دق هنأ :هانعم اهلعاف نع ٌمذلا طحو ءاهب نايتإلا دعب ةئيرب-
 .دیزلا ظفل هيلع لد امکح عفرت مل ؛ماكحألا هذه تعفر ناو ةدايرلاو

 ىلع ةمألا تعمجأ امك ؛ًدئاج ةنسلاب نآرقلا صیصخ نأ :رشع ثلاثلا هجولا :هحضوی
 ىَلَع ةأرملا حكت ال: هلوقب [14 :ءاسنلا] مكي َءاَرَو ام مك لاَ :هلوق صيصخت
 ١١[ :ءاسنلا] «مكيدالوأ يِف هللا مكيصوُي# :-ىلاعت- هلوق مرمعو +اهیلاخ یلع ال اهَیمَع

 اوعطقاف ةقراشسلاو قراسلاو# : -لاعت- لوق موسعو زنا ملا ثري الا :هِدََع هلوقب

 .ةريثك كلذ رثاظنو .رثك الو رمن يف عطق الا :لَع هلوقب [۳۸ :ةدئاملا] هک امیدی

 نآلف -هانعم نم ٌناصقن وهو ءظفْللا هلوانت ام ضعب عفر وهو- صيصخشسلا زاج اذإف
 .ىرحألاو ىلوألا قيرطب هناصقن الو هلولدم نم ءيش عفر نّمضتت ال يلا ةدايرلا زوجت

 ءالقع الو افرع الو اًعرش الو ةغل ديزملا عفر بجوت ال ةدايّرلا ّنأ :رشع عبارلا هجولا

 يف ام يش عفترا دق هنإ :هدلو وأ «هملع وأ «ههاج وأ هلام وأ هربخ دادزا نمل ءالقعلا لوقت الو

 :يف لوقت لب «سيكلا
 ةدايزك يهف ؛ادیکاتو انايب هتدازو ديزملا مكح ترّرقةدايرلا نإ :رشع سماخلا هجولا

 مُهَداَز امو :لاقو 6 :هط] (اًملِع يندز بر لقو# :- ىىلاعت- لاق .ناميإلاو یدشاو ملعلا

 دیزیو# :لاقو ۰۲۱۳ :فهكلا] 4«ىَدُم مُهاندزول :لاقو ء[۲۲ :بازحألا] هک امیلستو اناَعِإ 1

 وق هديزي امن بجاولا ىلع بجاولا ةدايز كلذکف ۰ :میرم] (ىّدُح اوت يذلا لا

 الو .دكآو تبثأو هل ىوقأ كلذ ناك ؛طرشلاو ءازجلا لاصتا هب ةلصتم تناك ناف «اّیوبثو اديكأتو

 .هل ةخسان هيلع ديزملل ةلطبم ةدايزلا لعج نم ةرطفلاو لوقنملاو لوقعملا ىلإ برقأ اذه نأ بير

 ةقيقح كلذو «هنم عنملا الو ديزملا نع يهنلا نّمضتت مل ةدايرلا نأ :رشع سداسلا هجولا
 .هتوبث لاحتسا ؛خسنلا ةقيقح تفتنا اذإو ,خسنلا

 ءامهعامتجا عانتماو خوسنلاو خسانلا يفانت نم خسنلا يف دب ال هنأ :رشع عباسسلا هجولا

 .عنتمم امهعامتجا الو «هيلع ديزملل ةيفانم ريغ ةدايزلاو

 وأ دیزلا نع اهدارفناب اخسن اًمإ تناكل ؛اخسن تناك ول ةدايرلا لا :رشع نماثلا هجولا
 :اخسن نوكي الف ؛لاحم نامسقلاو «هيلإ اهمامضناب

 .همكح يف هيلع ديزملل ةعبات اهناف ؛ةّبلا اهدرفمب ال مكح ال اهنأل ؛ٌرهاظف ؛لّوألا ام

 ءيشنلا ناك :ديزملا ىلإ اهمامضناب ةخسان تناك اذإ اهنأل ؛-اًضيأ- كلذكف ؛يناثلا اًمآو

 ىلع عقی خسنلا ناب اذه نع مهضعب باجأو «لوقعم ريغ اذهو «هتقيقحل ًالطبمو هسفنل اخسان

 -هنإف ؛هنيعب مئاق مازلإلاو ءائيش مهيلع يدجي ال باوجلا اذهو «هتروصو هسفن نود لعفلا مكح
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 ئزجم ريغ ةداژلا نع درفنا اذإ هسفن لعجو هسفن مکح خسن دق هيلع دیزلا نوكي نأ بجوي-

 .ائزجم ناك نأ دعب

 ةدايّرلا كلذكف ءاهنم يقب ال اخسن نوكي ال ةدابعلا نم ناصقتلا نأ :رشع عساتلا هجولا ۱
 .مّدقت ال ؛لوآ لب ءام اخسن نوکت ال اهیلع

 وأ هئازجال وأ هبوجول اخسن نوكي نآ ام :هيلع ديزملل ةدايرل خسن دا :نورشعلا هجولا

 نوکن نأ زوجي ال دلج ةئملا ىلع الثم بيرغتلا ةدايزك اذهو یار ٍرمال وأ «هريغ بوجو مدعل

 بوجو مدسعل الو ءاهسفن نع ةئزجم اهنأل ؛اهئازجإل الو «هلاحم بوجولا ناف ؛اهبوجول ةخسان
 بجوأ املك ناك ؛اخسن اهعفر ناك ولف .-ةّيلصألا ةءاربلا وهو- يلقع مک عفر هنال ؛دئاّرلا

 مكحي الف ؛لوقعم الو رّوصتم ريغ عباّرلا رمألاو «هلبق ام هب خسن دق نیتداهشلا دعب ائيش هللا

 .هيلع

 اذهو «ةدايٌرلاب خسن هناف ؛لّوألا ىلع راصتقالا وهو «ٌلوقعم بار ٌرمأ انهه لب :ليق ناف
 .ةثالثلا ماسقألا ريغ

 وه اذهو .بجاولا عيمج : هنوكو ؛هريغ بوجو مدع ريغ راصتقالل ىنعم ال هنأ :باوجلاف

 .ىرخأ ةرابع هومتوسكو «هنع ريبعتلا مرغ ؛هنيعب ثلاثلا مسقلا

 يضتقي راحاو لحم ىلع ادراوتي نأ دب ال خوسلاو خسانلا نأ :نورشعلاو يداحلا هجولا

 .صنلا ىلع ةدايزلا يف ققحتم ريغ اذهو «سكعلاب و أ عفر خسانلاو هتوبث خوسا

 ةدافإب "لقتسم هسفنب ٌمئاق ٌليلد هيلع ديزملاو دنا نم ردحاو لک نأ :نورشعلاو يناثلا هجولا

 هقيقش نيبو هنيب برحلا ءاقلإو «هلاطباو امهدحأ ءاغلإ زوجي الف ؛نیلیلدلاب لمعلا نكمأ دقو همکح

 ؛هلاطبإو هؤاغلإ زوجي الو «هب لمعلاو هعابتا بجي «قح وهف هللا دنع نم ءاج ام لک ناف ؛هبحاصو
 هللا دمحب اذهو :خوسنلا نيبو هنيب عمجلا نكمي ال هل خسان رخآ صنب هلوسرو هللا هلطبأ ثيح ال

 انل غوسي الف ؛هجوب ضقانت الو امهنيب ضراعت الو «نكمم نیلیلالاب لمعلا ناف ؛انتلأسم يف وفتنم

 .قيفوتلا هللابو «هاغلأ ام رابتعا انل غوسي ال امك «هلوسرو هلا هربتعا ام ءاغلإ

 بيرغتلا تابثإو «نآرقلل اخسان نيميلاو دهاشلاب ءاضقلا ناك نإ هنأ :نورشعلاو ثلاثلا هجولا

 لوكنلاب ءاضقلا لب «ةّنبلا امهنيب قرف الو «نآرسقلل خسان -اًضيأ- ذيبنلاب ءوضولاف ؛نآرقلل اخسان
 نعطم ال يتلا ةحيرّصلا ةحيحصلا ةئملاب هللا باتک خلف :رلئئيحو «نآرقلل اخسان نوكي طمقلا دقاعمو

 اذه نكي مل ؛نارقلل اخسان نكي مل نإو .تبثي ال يذلا ثيدحلاو سايقلاو يارلاب هخسن نم ىلوأ اهيف
 .نيلئامتم نيب قيرفتو «ٌلطاب مک ؛خسنب سيل كاذو اخسن اذه نوكي نأ اًمأو هل اخسن

 صن ىلع ةدايز اهنأ متمعز يتلا ثيداحألا نم ه هومتفلاخ ام نأ :نورشعلاو عبارلا هجولا

 -,نآرقلا ىلع ةدايز هْنأل ؛خسن ةيناثلا ةرلا يف قراّسلا لجر عطقف ؛هخسن مزلتست تناك نإ نارقلا
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 .اخسن كلذ سيلف ؛اخسن اذه نكي مل ناو

 ةدايز كلذو هارد ةرشع نم لقآ رهلا نوكي ال :متلق مكنأ :نورشعلاو سماخلا هجولا

 لوانتی كلذو ءألام یّمسی ام ّلكب عضبلا لالحتسا حابآ -هناحبس- هللا ناف ؛نآرقلا يف ام ىلع

 خسن زاج ناف «نالطبلا ةياغ يف ربخجو فعلا ةياغ يف سايقب نآرقلا ىلع متدزف ٠ ريثكلاو ليلقلا

 نكي مل؟ اسب سس اذه ناك نإو ؟ةجرثعلا ةحيحشملا للاب هخسن زوجي ال ملف كلب نآرقل

 اخسن رخآلا

 تيبلاب ُفاَوُطلا» :هلوقب فاوطلل ةراهطلا متبجوأ مكأ :نورشعلاو سداّسلا هجولا

 اولعجت مل فيكف یراهطلاب رمأي لو فاوُطلاب رمأ ام هللا نإف ؛نآرقلا ىلع ةدايز كلذو «ةالص

 !؟نآرقلل اخسن انّرلا دح يف بيرغتلاو نيميلاو دهاشلاب ء ءاضقلا متلعجو «نآرقلل اخسن كلذ

 بثيدحب ةيبسملا ءطو زاوج يف ءاربتسالا متبجوآ ساثلا عم مكن : نورشعلاو عباسلا هجولا

 متلعن ًالهف ؛-كش الب باوّصلا وهو- هل اخسن كلذ اولعجت لو هللا باتك ىلع ٍئاز -درو-

 ؟نآرقلا ىلع ةدئاّرلا ثيداحألا رئاس يف كلذ

 نيبو اهنيبو اهتّمعو ةأرملا نيب عمجلا ميرحت ىلع متقفاو مکن :نورشعلاو نماثلا هجولا
 متلعف الهف ؛اخسن كلذ نكي مو ءاعطق -یاعت- هللا باتک ىلع ذئاز وهو .دحاولا ربخب اهتلاخ

 لحم يف هنولوقت ام لکو ؟اخسن هودعت لو «بيرغتلاو «نيميلاو هدهاشلاب ء ءاضقلا رخ يف كلذ

 .وفرج افرح عازنلا لح يف مكوعزانم مكل هلوقي قافولا
 مای ةثالث نم لقآ يف رصقي الو رفاسلا رطفي ال : :متلق مكلأ :نورشعلاو عساتلا هجولا

 0۱۸ :ةرقبلا] <رخآ مایآ نی ةدیف رس ىَلَع وأ اضیرم مكني ناك نمف :لاق -یلاعت- هللاو

 وهو ثالثلاب دیدحتلا يف تبثي ال رثأ وأ هیفیعض سایقب متذخاف ءاهنود امو ةثالثلا لوانتي اذهو

 .يقابلا كلذكف ؛اخسن كلذ اولعجت لو ؛نآرقلا ىلع ةدايز

 قراس هنأ عم لاومألا نم داسفلا هيلإ عرسي ام قرس نم عطق متعنم مكنأ :نوثالثلا هجولا

 دئاز وهو نآرقلل اخسن كلذ اولعجت لو ءارثك ال رمت يف مق ال» :هلوقل ؛اعرشو ةغلو ةقيقح

 .هيلع

 ىلع حسملا يف لي هللا لوسر نع ةتباثلا نئسلا متددر مکن :نوثالثلاو يداحلا هجولا

 متذخأف متضقان مث ؛ ؛لبقت الف هل ةخسان نوکتف باتکلا صن ىلع ةدناز اه :متلقو «ةمامعلا

 نأب قرفلاب مترذتعاو ءامهنيب قرف الو ,نآرقلا ىلع ةدئاز يهو نيفخلا ىلع حسلا ثيداحأب
 هل نم ناف ؛ذساف ٌراذتعا وهو !ةمامعلا ىلع حسملا فالخب ةرتاوتم نيفخلا ىلع حسلا ثيداحأ

 -نع اهتوبثو ءاهجراخم فالتخاو ءاهقرط دّدعتو ءاهنم لك ةرهش يف كشي ال ثيدحلا ىلع ٌعالْطا
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 .العفو ًالوق ال ینلا-

 بويعو ةدالولاو عاضّرلا ىلع ةدحاولا ةأرملا ةداهش متلبق مكنأ :نوئالثلاو يناثلا هجولا
 اذه متددرو «نیمیلاو دهاّشلاب هتحص هب ثيدحلا حصي مو «نآرقلا يف ام ىلع ٌدئاز هنأ عم ءءاسنلا

 .نآرقلا ىلع ٌدئاز هنأب هوحنو
 اقا مرحي ال هنآ يف ال هللا لوسر نع ةنبألا ملا عددر مكنأ :نوثالثلاو ثلاثلا هجولا

 رخ متذخأ مث «نآرقلا ىلع ةدئاز يه :متلقو ناتعضرلاو ةعضرلا مرحت الو هوتناعضر سخ نم

 ىلع ة ةدايز هورست مو تاهیواسب ام وأ- مهارد ةرشع نم لقا يف عطق ال هنأ يف ام وجوب حصي ال

 نی لقا يف ز لا عّطقت ال» :هلوقب هيب لوسّرلاو لمح هنإف ؛قراتسلا ظفلل نايب اذه :متلقو ,نآرقلا

 اًنايب وتاعضر سمخب ميرحّتلا ثيدح نكي لو انايب اذه ناك فيك !بجعلا هلل ايف َمِهاَرَد ِةَرَشَع
 اإ ؛عطقلا ةيآ يف رذعب نوتأت الو !؟[۲۳ :ءاسنلا] «مكتعضرأ يتاللا مكِتاَهّمأَو# :هلوق لمج
 .ءاوسب ءاوس عاضرلا ةيآ يف هنم ىلوأ وأ هلثم ناک

 ىلع حیسلاب لك هللا لوسر نع ةنتبنلا هل مدر مك :ن وثالثلاو عبارلا هجولا

 رکسلا رمتلا ذيبن نم ةمّرحلا رمخلاب ءوضولا متزّوجو «نآرقلا ىلع ةدئاز يه :متلقو «نيبروجلا
 .نآرقلا فالخ وهو «تبثي ال ربخب

 نع مولا يف يب هللا لوسر نع ةتباثلا ةنسلا ددر مکنآ :نوثالثلاو سماخلا هجولا

 «ىَعَساَمَأل ناسنالب سيل نأو» :-یلاعت- هلوق ىلع دئاز وه :متلقو «هنع جحلاو تیلا

 :هلوق ىلع ادئاز هورت مو هيلع یمفلا نع اهلك جحا لامعأ لمعت نأ متزوج مث ۳۹ :مجنلا]

 لمح يف متبصأو ةحيحصلا ةنسلاب متذحخأو ء[۳۹ :مجنلا] «ىَعَس ام الا ناسنالپ سیل ناول

 «ىّرخأ رزو ةرزاّ رز الو :هلوق ىلع ئاز وه : :اولوقت لو ءأطخ لتاقلا نع ةيئلا ةلقاعلا

 عامجإلا ناب مكراذتعاو ۱۹ :ماعنألا] «اَهيَلَع الا سفت ن لک بيسكت الو ء[175١ :ماعنألا]

 ؛لتاقلا ىلع ةيذلا نأ ىري -نيعباتلا ءاهقف نم وهو- بلا نامثع ال ؛ديفي ال كلذ ىلإ | مكاجلا

 ناك ناو ربخلاب ذخألا ىلع ةّمألا َعَمْجَت نأ :مكيلع ةّجح اذه مث ؛ٌءيش اهنم ةلقاعلا ىلع سيلو
 .نارقلا ىلع اًدئاز

 مرحلا طارتسشا يف ول هللا لوسر نع ةتباثلا ةنسلا متددر مکنا :نوئالثلاو سداسلا هجولا

 لالحإلاو ةرمعلاو جلا مامتإب رمأ هللا ناف .نآرقلا ىلع دئاز وه :متلقو «سبح ثيح لحي نأ

 .اعطق نآرقلا يف ام ىلع دئاز وهو «لحفلا نبل ميرحت ثيدحب متبصأو متذخأ مث ماعالا فالخ

 «جرفلا سم نم ءوضولاب كي هللا لوسر نع ةتباثلا ةنسلا مکذر :نوئالثلاو عباسلا هجولا

 -متذخأ مث طئاغلا ركذ اما -ىلاعت- هللا نأل ؛نآرقلا ىلع ةدايز كلذ :متلقو «لبإلا مو لكأو
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 دا نكي مو «ءيقلا نم هباجيإ يف يفيعض ربخو «ةهقهقلا نم ءوضولا باجيإ يف فيعض ثیدحب-

 اذئاز ًالوق هوعدلق نم لاق اذإ بجعلا نمف + «مکعوبتم لوق وه ذإ ؛نآرقلا يف ام ىلع اًدئاز كاذ

 هل نآرقلا رهاظ ةفلاغ مكيلع لهسو ی لإ اقام :متلقو «هومتلبق نآرقلا يف ام ىلع
 خسن وهو صللا ىلع ةدايز اذه :متلق ؛نآرقلا يف ام ىلع اًدئاز ًالوق كي هللا لوسر لاق اذإو
 فاو اذإ نالخ ناهف ؛نآرقلا رهاظ فالخ متبمصتساو هرات ملف هاب خي ال نآرقلاو
 ! الك هللا لوسر لوق قفاو اذإ هفالخ بعصو هوتدلق نم لوق

 ةضمضلا باجيإ يف تی ال بفيعض ربخب متذخأ مکنآ :نوثالثلاو نماثلا هجولا

 رم ةححيحتملا تلا مددرو نر ىلع از هورت مو يالا نم لسفلا يف قاشتسالا

 نم لبقي ام نيب قرفلا انل اوتاهف «نآرقلا ىلع ٌدئاز وه :متلقو «قاشنتسالاب ءىضوتملا رم
 ا ا ا

 ملاممف ؛اهنم متنش ام درو اهنم متنش ام لوبق يف مكحتلا اًمأو «نآرقلا ىلع ةدئاز تناك اذإ اهلك

 اج هللا لوسرل درن ال اأ هاقلن موي اهنع انلأسي ةداهش لا ذهشن نحنو هلوسر الو هللا هب نذأي

 .اهل ةخسان اهنآ ملعن ءاهلثم ةحيحص ٍةنسب ال اًدبأ ةحيحص ةدحاو ةنس

 ركبلل مسقلا يف رو هللا لوسر نع ةحيحصلا ةنسلا متددر مكنأ :نوثالثلاو عساتلا هجولا
 ىلع ٌدئاز اذه :متلقو ءامهب سرعأ اذإ اثالث بو ءاسنلا نم هدنع نم ىلع اهب اهلّضفي اًعبس
 ساف سايقب متذخأ مث «نآرقلا هب انخسن دق انك هانلبق ولف «هل ٌفلاخو نآرقلا يف هب رومأملا لدعلا

 وهو قرح هتحت نكت ل اذإ ؛تنعلا فئاخ ريغ لوطلا دجاول ةمألا حاكن زاوج يف حصي ال واو

 .اعطق هيلع دئازو «نآرقلا رهاظ فالح

 ءاهانكسو ةتوتبملا ةقفن طاقسإب كي هللا لوسر نع ةتباثلا ةنسلا مكُدر :نوعبرألا هجولا
 نأ» :حصي ال هفيعض ربخب متذخأ مث هب نآرقلل اخسن ناك هانلبق ولف «نآرقلل فلا وه :متلقو

 .اًمطق نآرقلا يف ام ىلع ادئاز هنوك عم ؛«ناتقلط اهقالطو نا ةمألا ةع

 نيب مّدلا لو رييخت يف ةي هللا لوسر نع ةتباثلا ةنسلا مکذر :نوعبرألاو يداحلا هجولا

 دسفا نم سايقب عذخأ مش «نآرقلا يف ام ىلع ةدئاز اهنإ | :مكلوقب وفعلا وأ «دوقلا وأ تی

 اورت ملو هيلع دوق الف ؛ضرألا ىلع هغامد رثني ىتح دجوي سود مظعأب هبرض ول هلا :سایقلا
 نمف :لوقیو ([4۵ :ةدئاملا] 6 سفلاب سفلا :لوقی -یلاعت- هللاو ءنآرقلا رهاظل افلا كلذ

 .[ ١5 :ةرقبلا] «مُكيَلَع ىدّتعا ام لثیب هیلَع اودتعاف مکیلَع ىدّتعا

 تقی ال» :هلوقب ةي هللا لوسر نع ةتباثلا ةسلا متددر مکنا :نوعبرالاو يناثلا هجولا

 > هللا ول ؛نآرقلا رهاظ فالخ اذه :متلقو ءامُهّؤاَمِو افکت نونمولا» :هلوقو هر اکب مِلسُم
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 هنأ كي هللا لوسر نع حصي ال ربخب متذخأو 3: :ةدئاملا] 4 سفللاب سفنلا# :لوقی -ىلاعت--

 هم ةبَس ُءاَرَجَو# :لاق -هناحبس- هنإف ؛نآرقلا رهاظل فلاخ وهو ,(يفيسلاب الإ دوق ال

 کلم یدتعا ام لشي لع اوثتعافمکیلغ ىدتعا نم :لاقو «[4۰ :یروشلا] اهم
 .[۱۹6 :ةرقبلا]

 ةَعُمُج ا» هنأ يف ءال هللا لوسر نع حصي ال رب مذخا مكا :نوعبرالاو ثلاثلا هجولا

 يذلا حیحصلا ربخلا متددرو هيلع ةدئازو اعطق نآرقلا رهاظل ٌفلاخم وهو .«ٍعِماَج رصم يف الا

 وه :متلقو ءاقرفتي ىتح امهنيب عيب الف نيعّيب لک نأ يف ملعلا لهأ نم دحأ دنع هتّحص يف كش ال

 .دقعلاب ءافولا بوجو يف نآرقلا رهاظ فالخ

 ئاز وهو «وزغلا يف يديألا عطفت ال» :بفيعض ربخب متذخأ مكنأ :نوعبرالاو عبارلا هجولا

 ربخلا متکرتو برا راد يف اهبابسأ لعف نم ىلع دودحلا طوقس ىلإ هومتیعو ؛نآرقلا ىلع
 .هجوآ ةدع نم نآرقلا رهاظ فالخ وه :متلقو ةارصلا ين هنحص ين بير ال يذلا حيحصلا

 یناٌطلا لكؤي ال هنآ يف -لطاب لب- وفیعض رخ متذخأ مکنآ :نوعبرالاو سماخلا هجولا

 4و رحبا بم مك لا :-ىلاعت- لوقی ذا ؛نآرقلا رهاظ فالخ وهو «كمْسلا نم

 هيف تام ام وه :ّهكب هللا لوسر باحصأ لاق :هماعطو ءاّيح هنم ديص ام :هدیصف ۰۲41 :ةدئاملا]

 لالح هتيم ناب حرصلا حیحصلا ربخلا متکرت مث ءامهریغو ساّبع نباو قیّدنصلا نع كلذ حص

 .نآرقلا رهاظل هتقفاوم عم

 نم بان يذ لك ميرحت ثيدحب -متبصأو- مذخا مکنا :نوعبرالاو سداٌسلا هجولا

 لح ثيدح متکرت مش هاخسان هورت لو «نآرقلا يف ام ىلع ٌدئاز وهو :ریطلا نم بلخو عابّسلا
 .كلذک سیلو «هيلع دئاز نآرقلا يف ال فلاخ وه :متلقو حیرصلا حیحنصلا ليخلا موحل

 ىلع ٌدئاز هنأ عم لتاقلا ثیروت نم منلا ثيدحب متذخأ مکن :نوعیرالاو عباسلا هجولا

 يف اسيل نيثيدحلا نأ عم «نآرقلا يف ام ىلع دئاز وهو هدلو لتاق ىلع دوقلا مدع ثيدحو «نآرقلا

 تراصف ءاهقادص اهقتع لعجو ةّيفصل هلي ّينلا قاتعإ ثيدحب ذخألا متكرتو كاذب ةّحّصلا

 .ةحصلا ةياغ يف ثيدحلاو نارقلا رهاظ فالخ اذه :متلقو ةجوز كلذب

 :وهو ؛نآرقلا يف ام ىلع دئارلا فيعّضلا ثيدحلاب متذخأ مکنا :نوعبرألاو نماثلا هجولا
 متكرتو ؛نارکّسلاو هركملا قالط عوقو ىلع لدي اذه :متلقف «اووتعلا قالط الإ زا قالط لكا

 «هب قحا وهف سلفآ دق لجر دنع هنيعب هعاتم دجو نميف اهتُحص يف بير ال يتلا ةحيحصلا سلا

 [۱۸۸ :ةرقبلا] اک کرا یت و :هلوقب نآرقلا رهاظ فالخ وه :متلقو

 - مثلا ىلإ لوصولا نم الا عنم ناف ؛ناقباطتم ناقفاوتم ثيدحلا عم نآرقلا رهاظ نأ بجعلاو
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 .ةحيرّصلا ةحيحصلا ةنسلا عم نآرقلا رهاظ متفلاخف ؛ءامرغلا لطابلاب هل ٌماعطإ هلام نيع ىلإو-

 ةا اما هل ناك نما :ومو ؛فیعئضلا ثيدحلاب متذخأ مکنا :نوعبرألاو عساتلا هجولا
 «ىَعَس ام الا نا تنل سیل نو :هلوق يف نآرقلا ىلع ذئاز وه : :اولوقت لو ةر هل مامالا

 وه :متلقو هب عطقني ال هاو توملا دعب مارحإلا ءاقب يف حیحصلا ثيدحلا متکرتو ۹ :مجنلا]

 رهاظ فالخو ۰ :لمنلا] 6نولمعت متک ام الا نوزجت لَم :هلوق يف نآرقلا رهاظ فالخ

 والت ني الإ هم َُنَع مَ قنا مد نبا تام اذإ» :اع هلوق

 يذلا رمأ ثيح «ةالاوملا بوجو ىف للي هللا لوسر نع ةتبالا ةسلا در :نوسمخلا هجولا
 اوذخأ مش .هّللا باتك ىلع ٌدئاز وه :اولاقو «ةالّصلاو ءوضولا ديعي نأب همدق نم ٌةعمل كرت
 .(ةَرَشَع هرثکاو ای ةثالث ضيحلا لقأ» نأ يف هللا باتك ىلع دئارلا فیعضلا ثيدحلاب

 الإ حاکی ال» هنآ يف يلي هللا لوسر نع تباثلا ثيدحلا ذر :نوسمخلاو يداحلا هجولا

 هللا كإف ؛هّللا باتك ىلع ٌدئاز وه :اولاقو لطاب اهحاكنف اهسفن تحكتأ نم ناو ؛«يَِوب

 غلب اذإف# :لاقو [۲۳۲ :ةرقبلا] * َنُهَجاَوْزَأ نحِيتَي نأ نشولضعت الفل :لوقي - ىلاعت-

 ثيدحلاب اوذخأ مث [۲۳۶ :ةرقبلا] «فوُرعملاب نهْفنَأ يف َنلَعَف امیف مُكيَلَع َحاَنُج الف نهج
 .حاكنلا ةحص يف ةداهشلا طارتشا يف اعطق نآرقلا ىلع دئازلا فيعُضلا

 من ««لدَع يَدِهاَشَو وايشرُم يوب ال) حاكن ال» :هلوقب كلذ ىلع اوُندتسا مهنأ :بجعلاو
 !نيدهاشلا ةلادع الو «يلولا روضح ىلإ رقتفي ال :اولاق

 الف ةخسان نوكتف نآرقلا ىلع ةدئاز اهنوكب ننسلا در نم ضقانت نایب نم فرط اذهف

 هلاوحأ نسحأ يذلا سايقلاب نآرقلا ىلع ةدايزلا نوزوجت مكنأ :نوسمخلاو يناثلا هجولا
 نع ٌرخؤم ٌميحص هنأ :يناثلاو .نيّدلل يفانم ٌلطاب هنا :امهدحأ :نالوق هيف ةّمألل نوكي نأ
 هب نآرقلا ىلع از مكح تاب زاوج يف نوفلتخت الو «ةريخألا ةبترلا يف وهف ؛ةسلاو باتكل

 ! ؟سايقلاب باتكلا خسن نّمضتي كلذ نإ :متلق ًالهف

 نع انجرخ امف «هب ماكحألا تابثإو هرابتعاو سايقلا ةّحص ىلع نآرقلا لد دق :ليق نإف

 ءاوس اذه لثم متلق ًالهف :ليق ؛نآرقلا هيلع اند ام الا نآرقلا يف ام ىلع اندز الو «نآرقلا بجوم

 لحم وه يذلا سايقلا نم حلصأو دعسا ةلسلا يف كلذ مكلوق ناكو ءنآرقلا ىلع ةدئارلا ةنسلا يف

 انيلع هللا ضرفو «هلاوقأ يف ةمصعلا انل تنمض نم لوق فالخب ءأطخلل ةضرعو نيدهتجلا ءارآ

 -يف مكحلا تابثإ اهب ديرأ هنأو ءصوصنلا نم هلوسرو هللا دارمل ٌنايب سايقلا :ليق نإف
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 يف هب ُهَّللا مکَح ام ىلع ةدايز اهنآ ىلع اوعمتجا ةنس :ثلاثلا هجولاو
 .هباتک

 رمألا ةلمج الا ؛باتکلا يف لصا اف سيل هِي ینلا نم ةدايز ىه ةنسو
 .هنع یهن اّمع ءاهتنالاو «هئاضقو همكحل میلستلاو ايو ىبلا ةعاطب

 ام ىلع مهفلا له هب لدتسي ام عاونألا هذه نم عون لک نم رسفاسو

 .-هللا ءاش نإ- هءارو

 ةنسلا نإ :متلق الهف :ليق ؛ٌنييبتو هل ٌريسفت لب «نآرقلا ىلع اٌدئاز كلذ سیلو «هريظن يف روكذملا-

 - هللا داف !؟همهبأ امل اًريسفتو هنع تكس ال انییبتو «هلمجأ امل ًاليصفت نآرقلا نم هللا دارمل نايب
 «مئالاو ناودعلاو شحاوفلاو ملّظلا نع ىهنو «ىوقتلاو لاو ناسحإلاو لدعلاب رمأ -هناحبس
 هب رومأملا اذهل ٌليصفت اهنإف ةنسلا هب تءاج ام لكف ؛ثئابخلا انيلع مرحو «تایطلا انل حابأو
 .انيلع مّرح يذلا وه انل لحا يذلاو منع يهتلار

 نأ ريشب نب نامعنلا ثیدح يف رمأ كي ينلا نأ وهو :رشع عساتلا لاثلاب بت اذهو

 ال ين :ثيدحلا يفو .امكوالوأ َنيَب اوُنِدعاَو هللا اوقتا» :لاقف لا يف دال وألا نيب لدعي

 «يريغ اذه ىَلَع دهشأ» :لاقو ««ٌحسُلصَي ال اذن :لاقو هاروج هامسف ««روّج ىَلَع ُدَهشأ
 زوج هئاب لك يلا مكح ام ىلع دهشي نأ نيملسملا نم هبلق بيطي يذلا نمف ؛ًالإو «هل اديدهت

 ليصافت نم ثيدحلا اذهو ؟لدعلا فالح هنأو هللا ىوقت فالخ ىلع هنأو لص ال هنأو

 وهف ؛ةعيرشلا هيلع تسُسأو «ضرألاو تاوامّسلا هب تماقو «هباتك يف هب هللا رمأ يذل لدعلا

 رف ؛ماكحإلا ةياغ ةلالثلا مکح وهو ؛ضرألا هجو ىلع سابق لک نم نآرقلل ةقفاوم شا

 هب قح هنوكف ؛َنيَِمجُأ سانلاو دیار یو نم هلامب ؛ َقَحَأ ٍدَحأ لک» :هلوق نم هباشتلاب

 ةرورضلاب مولعلا نمو «بناج الا ءاطعإ ىلع هباشتم سایقبو «ءاشب امك هيف هفرصت زاوج يضتقي
 .ه.ا «نايبلا ةياغ نّيبملا مکحا اذه مواقي ال سایقلاو مومعلا نم هباشتلا اذه نأ

 ماكحإلا)و (یقیقحتب - ۳۸۰- ۳۷۰ ص) «ةبیتق نبال «ثیدحما فلتخ لیوأت» :رظناو

 بابلاو ۱۲۱ /۲) يلازغلل «ىفصتسملا»و ۳۹۶-۳۹۱ /۱) يدمآلل «ماکحالا لوصأ يف

 .(۵ ۵۸۷-٩۹۰ /۲) «لوصالا ملع يف لوصحا
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 المجم هللا هضرتفا امل ريسفت يه يتلا نتسلا رکذ

 لیزنتلا ظفلب هانعم فرعی ال امم

 هتمجرتو 2 يبنلا نایب نود

 الو ءاهريسفت فرعی ال اهلك ضئارفلا لوصأ تدجو :هّللا دبع وبآ لاق

 نم «هنم ريسفتو ی ينلا نم '''ةمجرتب الإ ؛اهب لمعلا الو ءاهتيدأت ركنت

 .داهجلاو «جحلاو مايصلاو ةاکزلاو «ةالصلا :كلذ

 *«انوقْوم ابا َنيِنِمْؤملا ىَلَع تناك ةالّصلا نإ :-لجو زع- هللا لاق

 ؛اهتاقوأو اهددعب ربخ مو اهرسفی مو .هباتک يف اهضرف لحاف ۱۰۳ :ءاسنلا]

 اهددعو ؛اهمومعو اهصوصخ نع َنّيِبملاو ءاهل ّرُْسْفلا وه هلوسر لعجف

 .اهدودحو ءاهتاقوأو

 مويلا يف تاولص سمح يه هللا اهضرتفا ىتلا ةالصلا نأ لَك ينلا ربخأو
 رهظلاو «نيتعكر ةادغلا ةالص لعجف ءاهدّدحو اهنّيب قلا تاقوألا يف «ةليللاو

 نيغلابلا ءالقعلا ىلع اهنأ ربخأو ءاثالث برغملاو ءاًعبرأ اًعبرأ ءاشعلاو رصعلاو

 "هيلع ةالص ال هنإف ؛ ضیا الإ ؛مهئاناو مهروکد هدسعلاو رارح لا نم

 .میلعت (۱)

 يردخلا دیعس ىبأ ثیدح نم (۳۰۶ /4۰۵ /۱) «هحیحص)» يف يراخبلا هجرخآ (۲)

 .تيدحلا «...؟مصت لو ءلصت مل تضاح اذإ سیلآ» :اعوفرم -هنع هللا يضر-

 /۱) هحیحصا يف ملسمو .(۲۲۸ /۳۳۱-۳۳۲ /۱) هحیحصا يف يراخبلا جرخأو

 تنب ةمطافل لاق و ينلا نأ ؛-اهیوبآ نعو اهنع هللا يضر- ةشتاع ثیدح نم ۳۲۳ ۲

 .(ةالصلا -يكرتاف :ظفل يفو- يعدف ؛ةضيحلا تلبقآ اذإ» :شیبح يبآ

 ثيدح نم (یورما رذ يبآ ةياور - 19575 /۲۳۱ /۱۳) «هحیحص» يف يراخبلا جرخأو

 -اهرمأف ءضئاح يهو ةكم هعم تمدق ةشئاع تناکو :لاق ؛-امهنع هللا يضر- هللادبع نب رباج
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 امو ةءارقلاو دوجسلاو عوکرلا ددع رسفو «رفسلاو رضحلا ةالص نيب قّرفو

 .-میلستلا وهو- اهنم لیلحتلا ىلإ -ریبکتلا وهو- اهب میرحتلا نم اهیف لمعي

 ضعب يف بجت امنإ ةاكزلا نأ ربخأف ؛هتنسب ةاكزلا لی ینلا رّسف كلذکو

 يف ةاكزلا بجوأف اهيو اهدح ىتلا دودحلاو تاقوألا ىلع ءضعب نود لاومألا

 صضسب يو «ةمئاسلا رقبلاو هنغلاو لبإلا نم يشاوملاو .ةضفلاو بهذلا نم نيعلا
 .ةاكزلا اهيف بجوي ملف ؛لاومألا رئاس نع افعو «ضعب نود ضرألا تجرخأ ام

 يتلا دودحلا غلبت ملام لاومألا نم هيف اهبجوأ اميف ةاكزلا بجوي ملو

 َلَقَأ يِف الو ةَقَدَص قرولا َنِم و قاَوأ سم نيم لقأ يف و سيلا :لاقف ءاهّدح
 کت

 لفآ یفالو» "ةلنص دود سمح نیل يف الَو ةَقَدَص قُسْوَأ ٍةَسْمَح ` نم

 .رهطت ىتح يلصت الو فوطت ال اهنأ ريغ ؛اهلک كسانملا كسنت نأ ةا هللا لوسرح

 ىلع يقيلعت يف ًالصفم اهثيدح تجرح دقو «-اهنع هللا يضر- ةملس مأ نع بابلا يفو
 .رومأم ريغ هرظناف ؛(57١ /757-7517 /۱) كلام مامإلل «أطوملا»

 نم (۱8۸۶/۳۵۰و ۱٤٥۹ /۳۲۲/۳-۳۲۳) (هحيحص») يف يراخبلا هجرخأ )١(

 ىيحي ةياور-7 /۲ ۵-۲6 )١/ هل «اطوملا» يف ثيدحلا اذهو- سنأ نب , كلام مامإلا نع نيقيرط

 نمرلادبع ةياور -۹۲ /۱4 ٤و «يرهزلا بعصم ىبأ ةياور- 570/765٠ /١و «ىثيللا ییج نبا

 نسحلا نب دمحم ةياور-۳۲۵ /15١و «يناثدحلا ديعس نب ديوس ةياور -4 4٩/۲۲۳ و ساقلا نب

 ديعس يبأ نع «هيبأ نع «ينزاملا ةعصعص يبأ نب نهرلادبع نب هللادبع نب دمحم ينث :-(ينابيشلا
 ۱ ۱ .هب -هنع هللا یضر- يردخلا

 (0۷۹/۱۷۳ /۲) ملسمو «(۱88۷/۳۱۰و ۱۰۰/۲۷۱/۳) يراضخبلا هجرخأو

 .هب يردخلا دیعس يبآ نع «هيبأ نع «ينزالا ةرامع نب ىيحي نب ورمع نع قرط نم مهریغو
 :هب -امهنع هللا يضر- هللادبع نب رباج نم ثيدح نم دهاش هلو

 /۳۶/4) «هحیحص) يف ةميزخ نباو ۹۸۰/۱۷9 /۲) اهحيحص) يف ملسم هجرخأ

 ٩۱ /۲) (ربخلا ربخلا ةقفاوما يف رجح نبا ظفاحلا امهقيرط نمو- (۲۲۹۹/۳۹-۳ ٤و ۸

 يف يناهبصألا ميعن : وبأو ۱۸۷۸ /۲۵۵/۲-۲۵۲) «هننس» يف ينطقرادلاو -(۹۱-۹۲و

 ةقفاوما يف امك ؛(هحيحصا يف ةناوع وبأو )1*1 /04/( (ملسم حيحص ىلع جرختسملا»

 =(ىركلا ننسلا»و «(طوطخم-۱۲ق /۲ج) «تايفالخلا» يف يقهيبلاو .(47 /۲) «ربخلا ربخلا
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 7 ص )۱ ا

ص رقبلا نم نی * نم لقآ يف الو ٠ (ةقَدّص معلا نم َنيِعبْرَأ نم
 (ةقَدّ

 نع قرط نم (۲۲ ص) «نیعبرالا» يف ىسدقملا -لضفلا نب ىلع- نسحلا وبأو -)5/ ٠٠١)

 «يرهفلا هللادبع نب ضایع ينربخأ :- 01 /۷۱) هل «اطوملا» باتک يف اذهو- بهو نب هللادبع

 .هب رباج نع يكلا ريبزلا يبأ نع
 :نيتلع هيف ناف ؛ -ملسم هجرخأ نإو- فيعض دنس اذهو :تلق

 .«بيرقتلا» يف امك ؛ثيدحلا نیل :-اذه- ضايع :ىلوألا

 .نعنع دقو سلدم يكملا ريبزلا وبأ :ةيناثلا

 .(هفارطأ- ۱۸۸/۳۱۲ /۳) «هحیحص» يف يراخبلا هجرخآ (۱)

 هرمأف «نسیلا ىلإ هثعب و ينلا نأ» :-هنع هللا يضر- لبج نب ذاعم ثيدح نم وه ()

 .(ثيدحلا .. . ةئيسم نيعبرأ لك نمو «-ةعيبت وأ- ًاعيبت بن ةرقب نيثالث لك نم ذخأي نأ

 نمو- (۲۳۰/۵) دمحأ هنعو- (۲۱/4-2۸4۱/۲۲) (فنصملا» يف قازرلادبع هجرخأ

 هقیرط نمو- (177 /۲۰ /۳) یذمرتلاو 46٠(-« 7۳۳ /۲) «قیقحتلا» يف يزوجلا نبا هقیرط

 /4) (هحيحص) يف ةميزخ نباو ۲۷۰۲ /۱۷۲/۱۱و ۱۵۷۱/۱۹ /5) «ةنسلا حرش! يف يوغبلا

 /۷۱ /۲) «رهاشلاو حاحصلاو ريكانملاو ليطابألا» يف يناقروجلا هقيرط نمو- 68

 /۲۰) «رببکلا مجعملا» يف يناربطلاو ۰۳۹۳ /۱۲-۱۳ /۲) «ىقتنملا» يف دوراججلا نباو «.(4

 عضوملا» يف- هقيرط نمو- 6( ۰ «هننسا يف یتطقرادلاو ۰۲۲۰/۱۰۷۲

 يف رذنلا نباو ۱۵۷۸/۱۰۱۲ /۲) دواد وبأو -(۹۸/4) «یربکلا ننسلا» يف يقهيبلا -«لرالا

 ۹3۵ اراخنزلا رحبلا» يف رازبسلاو ۰۱۵7/۷۰ /۲و 4۸ /۱۷۰ -۱1۹ /۱) «عاسنقالا

 «يروثلا نایفس قیرط نم مهلك ۵۷۸/۲۰۸۲۰۷ /۳) «ماکحالا رصتخ» يف يسوطلاو (۶

 .هب ذاعم نع «عدجالا نب قورسم نع تملس نب قیقش- لئاو يبآ نع «شمعالا نع
 .«نسح ثیدحا :يوغبلاو «يناقروجلاو .يسوطلاو يذمرتلا لاق

 نم عمس قورسمو «نيخيشلا لاجر تاقث مهلك هلاجر ناف ؛(حیحص هدانسإ لب :تلف

 .مهضعبل افالخ ؛كلذ يف كش ال هكردأو ذاعم

 قلی  اقورسم نأل ؛رظن هتحصب مكحلا يفو» :(۳۲۶/۳) «يرابلا حتف» يف ظفاحلا لاق

 .«هدهاوشل يذمرتلا هنسح امنإو اذاعم

 ممسی | اقورسم نأ :مزح نبا ركذ» :(۱۹۳ /۹) «يقنلا رهوجلا» يف ينامکرتلا نبا لاقو

 .«رلادبع نبا نع قخادبع رکذ اذکو !!هقلی مو داعم نم

 = قورسم هيوري اذه» :(۱۱۲ /۲) ؛یطسولا ماكحألا» يف يليبشالا قحلادبع لاق :تلق
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 !!ذاعم نع هب ثدح نم ركذ الو ءاذاعم قلي مل عدجألا نب قورسمو ءذاعم نع عدجألا نبا-
 .(هريغو رمع وبآ كلذ ركذ

 :لصف يف (5-607ا/4/5) «ماهیالاو مهولا نايب» يف يسافلا ناطقلا نبا مامالا هبقعتو

 فاخآ (رمع وبأ) :قيفوتلا هللابو لوقأف» :لاقف هةلصتم يهو عاطقنالاب اهدر ثيداحأ ركذ باب)

 ءامسألا باب يف فلس اميف هركذأ مل كلذلو ؛اذهب تبأ لو «(دمحم وبأ) :نم فحصت نوكي نأ

 ةياور يف لوقي وه ءاذه فالخ هل -فورعملا- ربلادبع نب رمع ابأ نأل ؛كلذ تفخ امنإو «ةريغملا

 مث ؛عاطقنالاب اهامر ناك يذلا وه مزح نب دمحم وبأو ةلصتم اهنإ :ذاعم نع -هذه- قورسم

 .عجر

 :كلذ يف رظنت ىتح امهيلوق كل صننلو
 ربخلا اذه يور دقو» ۲۷٠١([: /۲)] -سيق نب ديمح باب يف- «دیهمتلا» يف رمع وبأ لاق

 نع «يروشلاو رمعم انثدح :لاق قازرلادبع هركذ ؛تباث حيحص لصتم دانسإب ذاعم نع

 .«(هركذو) لبج نب ذاعم نع «قورسم نع «لئاو يبأ نع «شمعألا
 نأ ءاملعلا نيب فالخ الو» :-ةيشاملا ةقدص باب يف- [(6١ا//9)] «راکذتسالا» يف لاقو

 سوواط ثيدحو ءاهيف هيلع عمتجما باصنلا هنأو تاذه- ذاعم ثيدح يف ام رقبلا ةاكز يف ةنسلا

 «يروشلاو «ءرمعم ةياور نم لصتم تباث ذاعم نع ثيدحلاو «لصتم ريغ ذاعم نع مهدنع -اذه-
 .«خلإ ... لئاو يبأ نع «شمعألا نع

 .لصتم ذاعم نع قورسم ةياور نم ثيدحلا ناب هل رخآ صن اذهف
 .«اذاعم قلي مل هنإو ءعطقنم هنإ) :لاق هنإف ؛مزح نب دمحم وبأ امأو

 نمیلاب ذاعم لعف هيف ركذ امنإ قورسم ثيدح اندجو» :لاقف «ةلأسملا رخآ يف كردتسا مث

 یتفاو ءانيقي هماكحأ دهاشو «هلقعو هئسب اذاعم كردأ -اندنع كش الب- قورسمو ءرطفلا ةاكز يف

 .هماكحأ دهاشي ذاعم مايأ نميلاب ناكو ءلجر وهو ب ىنلا كردأو ءلجر وهو رمع مايأ يف

 مل ناك ناو ًاقورسم نأ حصف «رادلا يف امك بسنلا ينادمه نأل ؛هيف كش ال ام اذه

 دهع نع كلذل هذخأ يف ذاعم نع كلذل هدلب لهأ نم ةفاكلا لقنب هدنع هنإف ؛ذاعم نم هعمسي

 .مزح نبأ مالك ىهتنا «ةفاکلا نع لک ىبلا

 مكحي نأ مضوصا ىلع بجي هنإ :لوقأ امنإو اعم نم عمس اقورسم نإ :دعب لقأ ملو
 نأ هيف مكحلا ناف ؛امهنيب ءاقللا ءافتنا ملعي مل نيذللا نيرصاعتملا ثيدح مكحب ذاعم نع هثیدم

 ةرم ولو امهعامتجا ملعي نأ ینيدلا نب يلعو يراخبلا طرشو «روهمجلا دنع لاصتالاب هل مكحي
 =يف نالوقي ال ؛رخآلل امهدحأ ءاقل املعي مل اذإ -ینیدلا نباو يراخبلا :ينعأ- امهف ةدحاو
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 .نالف نم نالف عامس تبثي مل :نالوقي امنإ .عطقنم :رخآلا نع امهدحأ ثيدح-

 :نايأر الإ نيرصاعتملا ثيدح يف سيل ؛نذإف

 .لاصتالا ىلع لومحم وه :امهدحأ

 .امهنيب ام لاصتا ملعي مل :رخآلاو

 .«قفوملا هّلاو .كلذ ملعاف ءالف ؛-عطقنم هنأ وهو- ثلاثلا امأف

 :ليق دقو» :(7519/7) «لیلغلا ءاورإ» يف -هّلا همحر- ينابلألا مامإلا انخيش لاق كلذلو

 ثيدحلاو» :ربلادبع نبا لاق دقو «كلذ ىلع ةجح الو .عطقنم وهف ؛ذاعم نم عمسي مل اقورسم نإ

 .(!لصتم تباث

 :هعبات ؛هیلع يروللا عبوت دقو

 /۳) «ىربكلا»و ۲۷/۵(۰) «یبتجا» يف يئاسنلا هجرخآ :يسفانطلا ديبع نب ىلعي -۱

 يف هيوجنز نب ديمحو «(«نانملا حتفا - ۱۷۱/۱۸ /۷) «هدنسم) يف يمرادلاو ۲۲۳ ۲

 /۱۳۹) «هدئاوف» يف زرطلا نب مساقلا وبأو ۰۱۵/۸۳۷ /۲و ۱۰۵/۱۲۰ /۱) «لاومألا»

 -755) (يلاوعلا ناسا بئارغلاو ةاقتنلا دئاوفلا» يف يوسيعلا يمشاما هللادبع نب يلعو ۸

 /۱۱۵ /۲ج) «تايفالخلا» يف يقهيبلا هنعو- (سراوفلا يبآ نب حتفلا يبآ جيرخت - ۷

 بسیلک نب مشیماو 6۱۱۷/۸۷ /۲) «یرغصلا نئسلا»و ۹۸/6(۰) «یرکلا»و «(

 ۳۷۰۸/۵/۶(۰) «یرغصلا ننسلا» يف یقهیبلاو ۱۳۷ /۲۹/۳-۲۵۰) «هدنسم» يف یشاشلا

 | .(۱۹۳ ) (ىربكلا»و

 ةبيش یبآ نباو )01/7/١-01/9/ 218٠01(« هجام نبا هجرخأ :يلمرلا ىسيع نب ىيحي ١-

 هنعو- «هدنسم)» يف ىلعي وبأو -(۲ ۰۱/۱۰۷ /۲۰) «ريبكلا مجعملا» يف يناربطلا هقيرط نمو-

 .-(«ناسحإ) - ۸۸۱/۲۵۲۶ /۱۱) (هحیحصا يف نابح نبا

 وبأو )۲۲۹۸/۱۹/٤(« «هحیحص) يف ةميزخ نبا هجرخأ :ءارغم نب نهرلادبع -۳

 /۱۰۷ /۲۰) «ريبكلا مجعلا» يف يناربطلاو .(۱۳۶-۲۱/۱۳۵) «هدئاوف» يف زرطملا نب مساقلا

 ٤

 نمو- )۲۱/٤-۲۲/ 1۸٤١( «فنصملا» يف قازرلادبع هجرخأ :دشار نب رمعم ٤

 /۲) «هننسس» يف ينطقرادلاو ء(١٠۲ /۱۰۷/۲۰-۱۰۷) (ريبكلا مجعملا» يف يناربطلا هقيرط

 = .-(۱۹۱۳و ۲ 649

 همم + سه 5 ين جه هاش © عي و و ERR قا # 8

 .ححصيلف ؛شحاف مهو وهو !!نايفس ىلإ -لئاو يبأ- ةملس نب قيقش مسا هيف فحصت (أ)
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 ۱۰۰۹۹/۸۹/7) «فنصلا» يف قازرلادبع -اضیا- هجرخا :السرم -ةرم- رمعم هاورو =

 .(۱۹۲۳۲۸ /۳۳۰ ۱۰و

 -۱۵ /۳) «یرکلا»و ۲۵-۲۲ /۵) («ىبتجملا) يف يئاسنلا هجرخآ :لهلهم نب لضفلا -۵

1۵ 

 يف يقهيبلا هنعو- (۳۹۸/۱) مكاحلا هجرخآ :ریرضلا -مزاخ نب دمحم- ةيواعم وبأ -5

 /۳) «رائالاو ننسلا ةفرعم»و .ب /۲ج) «تایفالخا»و ۱۹۳ /۹) «یربکلا ننسلا»

۲ ۲۲۳۹)-. 

 وهو «يدراطعلا رابجلادبع نب دمحأ وه امهدنع ةيواعم يبأ نع يوارلا نکل :تلق

 .«بيرقتلا» يف امك ؟فیعض

 ؛السرم هب ةيواعم يبأ نع هاورف «-ظفاح ةقث وهو- يليفتلا دمحم نب هللادبع هفلاخ دقو
 يقهيبلا هقيرط نمو- (۳۰۳۸/۱۲۷/۳و ۱۵۷۲ /۱۰۱/۲) دواد وبأ هجرخأ :اقورسم ركذي مل

( ۱۹۳)-. 

 .ةدودرم ةركنم هتياورف ؛یدراطعلا ةياور نم ريثكب حصآ ىليفنلا ةيأور نأ كش الو

 ."”يليفنلا ةياور فورعملاو

 ثيدح |ذه» :هبقع لاق مكاحلا نإف ؛یهذلاو .يقهيبلاو ؛مكاحلا ةفلاخملا هذط هبنتي مو

 .يهذلا هقفاوو «(هاج رج و !نيخيشلا طرش ىلع حيحص

 !«تايفالخلا» يف ىقهيبلا -اًضيأ- هرقأو

 .مهيلع كردتسيلف ؛-هللا مهمحر- مهنم مهو وهو

 نم دحأ هل وري مل لب ءائيش -روكذملا- يدراطعلل اجرخ مل نيخيشلا نأ :هلك اذه ىلع دز
 .ائيش ةتسلا بتكلا باحصأ

 ءلهلهم نب لضفمو «دیبع نب ىلعيو يروثلا :-هلیصفت مدقت امك- اعوفرم هاور اذكه
 ةبعش :مهفلاخو -هنع فالخ ىلع- رمعمو ,يلمرل یسیع نب ىيحيو «ءارغم نب نهرلادبعو
 نع هوورف ؛يرازفلا ةيواعم نب ناورمو .دیمطادبع نب رسیرجو «ةناوع وبأو «جاجحلا نبا
 = .ذاعم نع :اوركذي مل ءالسرم هب قورسم نع «لئاو يبأ نع «شمعألا

(i)يف ةبيش يبأ نبا هجرخأ :قاحسإ نباو «عيكو :هنع يدراطعلا ةياور نم ةيواعم ابأ عباتو  

 .(۲۲ ۱7-٤٥/۱۷ /۳) «یرکلادو «(/) (ىبتجلا» يف يئاسنلاو ۰۲۱۲۷ /۳) «فنصلا)

 .هدانسإ يف ًاقورسم رکذ نم هعم نمو يروثلا ةياور حیحصلاو ,ةحوجرم هذه مهتیاورف كلذ عمو
 .ينأيس امك يقهيبلاو ينطقرادلا هحجر يذلا وهو
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 ۳۶4-۱4/۳۵) «لاومألا» يف دیبع وبأو 07۸/47۱ /۱) «هدنسم» يف يسلايطلا هجرخآ =

 وبأو .-(۱۳۰۰/۲۵۲/۳) «هدنسم) يف يشاشلا بیلک نب مثیما هقیرط نمو- (۹۹۳/۱۸و

 يف بیلک نب مشیهاو 74 /۳۸۷) «يلامألا نم رشع يداحلا سلجا» يف زازرلا يرتخبلا نب رفعج

 .(۱۳۹۳و ۱۳۵۲و ۲۵۳و ۱۳۸/۲۵۰ /۳) (هدنسم)

 .«ذاعم نع «قورسم نع «لئاو يبأ نع ظوفحاو» :(1۹/0) «للعلا» يف يطقرادلا لاق

 نب قيقش- لئاو ىبأ نع ءشمعألا ثيدح ؛ظوفحلا وه اذه» :(۱۹۳ /۹) ىقهيبلا لاقو

 ۱ .«قورسم نع «-ةملس

 :نارمآ لوصولا دیژیو :الاق امك وهو :تلف

 :-ًالوصوم هنع هاور دق وهو- شمعألا يف سانلا تبثأ يروثلا نأ :لوألا

 ؛-شمعألا ثيدح يف كيلإ سانلا بحأ نم :نيعألا ركب وبأ هلئسو- دمحأ مامالا لاق

 .نايفس :لاق ؟ةبعش :تلق «يروثلا نايفس :لاقف

 .«يروثلا :شمعألا باحصأ ظفحأ» :يزارلا متاح وبأ لاقو

 ثيدحل هنم ظفحأ هثيدح نم ءيشل نايفس تيأرام» :يدهم نب نهرلادبع لاقو

 .«شمعألا

 .«يروثلا نايفس نم شمعألا ثيدحب ملعأ نكي ۸» :نيعم نب ىيحي لاقو

 .”«يروثلا نم شمعألا ثيدحب ملعأ ادحا تیر ام» :ةیواعم وبآ لاقو

 دوجنلا يبأ نب مصاع :هعبأت ,ةعامجلا هاور امك ؛الوصوم هيلع عبرت شمعألا نأ :يناثلا

 .الوصوم هب لئاو يبأ.نع -قودص وهو-

 ,.(1818/581 /۱) هجام نبا هقيرط نمو- (۳۹6) «جارخلا» يف مدآ نب ىيحي هجرخأ

 مجعم)و ((2071/ /۹) «ءالبنلا مالعأ ریس) يف يهذلاو ۱ /4) «یربکلا ننسلا» يف يقهيبلاو

 يف يمرادلاو -(۹۷ /۲) ؛ربخلا ربخلا ةقفاوم» يف رجح نبا ظفاحلاو ۲۱۲ /۱) «خویشلا

 ةقفاوم» يف رجح نبا ظفاحلا هقیرط نمو- («نانلا حتف» -۱۷ 4۸و ۱۷۷/۱۵۲ /۷) (هدنسملا

 مجعملا» يف يناربطلاو ۱۳۵۱(۰ /۲۵۲ /۳) (هدنسم) يف بیلک نب مثيطاو -۷ /۲) (ريخلا رضا

 نع قرط نم (۱۳۶۲/۵44) «ریبکلا خیراتلا» يف ةمثيخ يبآ نباو ۰۲۰۱۲/۱۰۷ /۲۰) «رببکلا

 .هب مصاع نع شایع نب ركب يبآ
 = .«!اذاعمو قورسم نيب لاسرإ هيف نکل «دانسالا ديج حلاص ثيدح اذه) :يهذلا لاق

INGHAM EEE #85 

 ۷٠١-۷١١(. /۲) «يذمرتلا للع حرش» :رظنا (أ)
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 دنس اذهو» :(۲۱۹/۳) «لیلغلا ءاورإ» يف -هّلا همحر ينابلألا مامإلا انخيش لاقو =

 . نسح

 ؛يناهبصألا ديعس نب دمحمو «فسوي نب مصاعو «سنوي نب هللادبع نب دمحأ هاور اذك

 .مدآ نب ىيحيو

 هب شايع نب ركب يبأ نع هاورف - لیلج ةقث وهو- يمشاما دواد نب ناميلس :مهفلاخو
 .قورسم طاقسإب ؛ًالسرم

 .(۲۳۳ /۵) دمحأ هجرخأ

 نب ركب يبأ نم مهولا نوكي وأ ءدحاو ناميلسو عمج مهف ؛ةعامجلا هاور ام باوصلاو

 .ملعأ هّللاو ءائيش امهظفح يف نإف ؛-مصاع وأ- شايع

 نمحرلادبعو محازم يبأ نب روصنم نآ» :(17/57) «للعلا» يف ركذ ينطقرادلا تيأر مث

 .«اقورسم اركذي مل ؛ذاعم نع «لئاو يبأ نع .مصاع نع «شايع نب ركب يبأ نع هايور حلاص نبا

 .دواد نب ناميلس ةياور لثم امامت

 .(حصأ ًاقورسم ركذ نم لوقو» :یتطقرادلا لاق نكل

 .باوصلا وهو

 :اقورسم ركذي مل هب مصاع نع هاورف ؛يضاقلا كيرش :شايع نب ركب ابآ فلاخو
 .(۲ ۷ /۵) دمحأ هجرخأ

 .ةركنم هتیاورف ؛ظفحلا ئيس فیعض -يضاقلا هللادبع نبا وهو- ًاكيرش نکل

 .هب ذاعم نع «قورسم نع «يعخنلا ديزي نب ميهاربإ نع هاور ؛رخآ دانسإ هيف شمعأللو
 :شمعألا نع هيف فلتخاو

 /۲) دواد وبأ هجرخأ :قورسم ركذب هب ميهاربإ نع ءشمعألا نع «ةيواعم وبأ هاورف

 يف ىئاسنلاو «-(1977/9١و ۹۸/4) ىقهيبلا هقيرط نمو- ۰/۱۱۷ /۳و ۷ ۲

 «(۲۲۹۸ /۱۹ )٤/ ؟هحیحص» يف ةميزخ نباو ۲۲۶/۱۶۰/۳(۰) «یربکلا»و ۲۲/۵(۰) «یبتجما»

 /۱۰۷ /۲۰) «ریبکلا مجعلا» يف يناربطلاو ۰6۲۷ /۱۳۵) «هدشاوف» يف زرطلا نب مساقلا وبآو

«(T1(۱۹۱/۲۹۹/۲) "هننس» يف ینطقرادلاو . 

 نب دمحمو «ةبيش يبأ نب نامثعو «يليفنلا دمحم نب هللادبع :ةيواعم يبأ نع هاور اذكه

 .ناطقلا ىسوم نب فسويو .برح نب دمحأو «ىنثملا
 -هب ةيواعم يبأ نع (۱۲/۳-۱۲۷) «هفنصم) يف هاورف ؛ةبيش يبأ نب ركب وبأ مهفلاخو
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 .-يتايس امك- ظوفحلا وهو ؛اقورسم ركذي =
 ةميزخ نبا هجرخأ :قورسم ركذب هب شمعألا نع «ءارغم نب نهرلادبع :ةيواعم ابأ عباتو

 ۰۲۰/۱۳۵۱۳6۱ (هدكاوف» ف زرطملا نب مساقلا وبأو )57728/١9/5(. «هحیحصا يف

 .(١١/555ا//١5) (ريبكلا مجعلا) ف يناربطلاو

 يف ةيواعم وبأو وه فلوخ دقو ةصاخ شمعألا نع هثيدح يف ملكت اذه نمحر لادبع نكل

 هاور مهلك ؛ديبع نب ىلعيو «عيكوو «ةيواعم نب ناورمو «ديمحلادبع نب ريرج :امهفلاخ «هدانسإ

 :اقورسم اوركذي مل هب شمعألا نع
 15 /۳-۳۵) «لاومالا» يف ديبع وبأو ۰۱۲۷ /۳) «فنصلا» يف ةبيش يبأ نبا هجرخآ

 يف يمرادلاو -(۱۳۵۰ /۲۵۲ /۳) «هدنسم» يف بیلک نب مثيلا هقيرط نمو- (997/514و

 /۳) «ىريكلا»و .(۲۲۰/۵) («یبتجا) 2 يئاسنلاو («نانلا حتفا - ۲ /۱۷ /۷) «هدنسم)

 - ۱۲ /۳۹-۳۹۷) «يلاوعلا ناسحلا بئارغلاو .ةاقتنملا دئاوفلا» يف يوسيعلاو ۸۲

 01/۱۱۵8 /۲ج) (تايفالخلا» يف يقهيبلا هنعو- (سراوفلا يبآ نب حتفلا يبآ جيرخت

 /۲۵۲و ۱۳۷ /۲۹-۲۵۰ /۳) «هدنسما يف بيلك نب مشیفاو .-(۹۸/6) «یربکلااو

 .(۳۷۰۸ /۰/4) «یرغصلا ننسلااو ۱۹۳ /۹) «یربکلا» يف يقهيبلاو ۳

 هنأ دمحأ نع ىنغلب ءركنم ثیدح اذه» :«خسنلا» ضعب يف دواد وبآ لاق» :يقهيبلا لاق

 .(ادیدش اراکنا ثيدحلا اذه رکنی ناك

 ؛قورسم نع «ميهاربإ نع «شمعألا نع ةيواعم يبآ ةياور ركنملا امنإ) :يقهيبلا هبقعتو

 شمعألا نع اهاور دق ةظوفح اهناف ؛قورسم نع لئاو يبأ نع شمعالا ةياور امأف .ذاعم نع

 نب صفحو «ديعس نب ىيحيو ةناوع وبآو ءريرجو «رمعمو «ةبعشو «يروثلا نایفس :مهنم ؛ةعامج
 .ثايغ

 يف ام وأ «نميلا ىلإ اذاعم ثعب ل كي يتلا نإ :مهضعب لاقو اعم نع :مهضعب لاقو

 .(هانعم

 نع تتملس نب قیقش- لئاو يبآ نع «شمعألا ثیدح ؛ظوفحا وه اذه» :لاق مث

 .!قورسم هيف سیل «عطقنم ميهاربإ نع هثیدحو «قورسم
 .«السرم ميهاربإ نع ظوفحملاو» :(59/57) «للعلا» يف ينطقرادلا لاقو

 هجرخأ :هوحنب هب -هنع هللا يضر- دوعسم نب هللادبع ثيدح نم دهاش ثيدحللو

 بلاط يبأ بيترت- )١/ 40/55٠١ «ريبكلا للعلا»و ۰1۲۲ )۱۹/۳-۲٠/ (هننس» يف يذمرتلا

 -لمحأو )١777/7(. «فنصلا» يف ةبيش يبأ نباو ۱۸۰/۵۵۷ /۱) هجام نباو (يضاقلا
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 نم لوحا هيلع لاح اذإ ؛هیلع تبجو نم ىلع بج امنإ ةاكزلا نأ نیبو

 الإ ؛لوح ىلإ لوح نم لبقتسلا يف هيلع بجت مث «ةاكزلا هيف بجت ام كلمي موي
 داصحلا دنع هنم ةاكزلا هيف بجو امم ذخؤت ةاكزلا ناف .ضرالا تجرخأ ام

 بجي مل ؛نينس كلذ دعب يقب ْنِإ مث هيلع لاح لوحلا نكي مل ناو «""دادجلاو

 .ىلوألا ةاكزلا ريغ هيلع

 هللا باتك يف دوجوم ريغ هِي هللا لوسر ةنس نع ذوخأم كلذ لك
 .ريسفتلا اذهب

 «ُماَيصلا مکیلع بک :-ىلاعتو كرابت- هللا لاق ؛مايصلا كلذكو

 .ديبعلاو رارحألا نم نيغلابلا ىلع مايصلا ضرف ةا لعجف “١417[« :ةرقبلا]

 يف دوراجملا نباو ۲۰۵/۳-۵۷۷/۲۰۲(۰) «ماکحألا رصتخم» يف يسوطلاو 4۱۱/۱(۰)-

 نبا هقيرط نمو- «يلامألا» يف يمشاهلا دمصلادبع نب ميهاربإو ۳6/۱۳ /۲) «ىقتنملا»

 «ءالبنلا مالعأ ريس» يف یهذلاو ۰67171۷ ۳۱۵ °۱۱۷ ك4 /۲) (هتخيشم» يف يراخبلا

 يف يغارملاو ۰0۰۲ /۲) «ظافحلا ةركذت»و «(77 /۱) «خويشلا مجعم»و .(184-1487 /۱۲)

 نب دمحم - نيسحلا وبأو (4۹/4) «یربکلا ننسلا» يف يقهيبلاو «-(1-87١187ص) (هتخيشم)

 هقيرط نمو- «هدئاوف» يف (يميم يخأ نبا) :ب فورعملا قاقدلا -نوراه نب نيسحلا نب هللادبع

 نع «نهرلادبع نب فيصخ قيرط نم -(158 /۳۱۵ /۱۱۷۰ /۲) «هتخيشم» يف یراخبلا نبا

 .هب هيبأ نع دوعسم نب هللادبع نب ةديبع يبأ
 .(هّللادبع نم عمسي مل ةديبع وبأو» :يذمرتلا لاق

 .«ظفحلا ئيس فیصحخو» :(۲۷۱/۳) «ليلغلا ءاورإ» يف -هللأ همحر - انخيش لاق

 (6١ا//9) «راكذتسالا» يف ريلادبع نبا لاق دقو «بیر نود حيحص ثيدحلاف ؛ةلمجلابو

 رقبلا ةاكز يف ةنسلا نأ :ءاملعلا نيب فالخ الو» :-(۱۵۳ /۲) «صيخلتلا» يف ظفاحلا هنع هلقنو-

 .«اهيف هيلع عمتجما باصنلا هنأو -اذه- ذاعم ثيدح يف ام ىلع

 :-حتفلاو رسكلاب- دادجلا نأل ؛فيحصت وهو !-تامجعمب- «ذاذجلا» :«م» يف )١(

 .اهترمث عطق وهو «لخنلا مارص
 :لاق يذلا ىلوألا ةعبطلا ىلع قلعملا هديلقتل مهولا اذه يف يريصبلا روتكدلا عقو امنإو

 .شحاف يوغل أطخ اذهو «لخنلا مارص :-اهرسکو ميجلا حتفب- «ذاذجلا»
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 مایصلا نيب یوسف «مايصلا ٌنهنع عفُر نهنإف «ضُيحلا الا ؛مهئانإو مهروکذ
 ءاضق ٌنهيلع بجوأف ؛ءاضقلا يف امهنيب قرفو «ضئاحلا نع اهعفر يف ةالصلاو

 مزعلاب كاسمإلا :وه ؛مايصلا ّنأ نّيبو " ةالصلا ءاضق نهنع عفرو «مايصلا

 .ليللا لوخد ىلإ رجفلا عولط نم «هنع كاسمالاب رمأ امع كاسمإلا ىلع

 .(۳۳۵/۲۲۵ /۱) «هحیحص) يف ملسمو «(۳۲۱ ٤۲۱/ /۱) «هحیحصا يف يراخبلا هجرخأ (۱)

 :ةدئاف

 موّصلا ءاضق باجيإ اًمأو» :(۲۸6 /۲) «نيعقوملا مالعإ» يف ةيزوجلا ميق نبا مامإلا لاق

 ناف ؛نيفّلكملا حلاصمل اهتياعرو اهتمکجو ةعيرشلا نساحم مامت نمف ؛ةالّصلا نود ضئاحلا ىلع

 ةالص نع اهينغي ام رّهْطلا ماّيأ اهتالص يف ناكو ءاهلعف هيف غرشي مل ؛ةدابعلل اًيفانم ناك ال ضیا

 هنإف ؛موصلا فالخب ءموي لک اهرركتل ؛رهطلا نمز يف ةالصلا ةحلصم اه لصحتف «ضيحل ا ماي

 كرادت ىلإ ليبس اهل نكي ۸ ؛ضيحلاب هلعف اهنع طقس ولف «ماعلا يف ذحاو رهش وهو ءرّركتي ال

 مولا ةحلصم لصحتل ؛اهرهط يف اًرهش موصت نأ اهيلع بجوف .هتحلصم اهيلع تتافو «هريظن
 .«قيفوتلا هللابو «هعرشب هيلإ هناسح)و «هدبعب هللا ةمحر مات نم يه ىلا

 رصتخم» يف يسوطلا هجرخأ - (ىرخألا هقرطب حيحص وهو) نسح هدانس) -۳

 .هب يلهذلا ىيحي نب دمحم انث :(۳۷/۳-1۷۱/۳۷۷) «ماكحألا

 ؛هنتسسا يف يذمرتلاو ۰4۷۹/۲۵۰۳ /۱) «طسوالا خيراتلا» يف يراخبلا هجرخأو

 هقیرط نمو- (یضاقلا بلاط يبأ بيترت - ۱۱۸/۳۸/۱) «ریبکلا للعلا»و «الا"٠ / )/ ٠١8

 يف يقهيبلاو .جسوكلا روصنم نب قاحسإ انث :-(174 /778/5) «ةنْسلا حرش» يف يوغبلا

 نتسلاةفرعمالو 486-١757947/85(. /۲) «یرغصلا ننسلااو .(۲۰۲/4) «ىربكلا نئسلا)

 نب دمحم قيرط نم (ب /517١ق /۲ج) «تايفالخلا»و ۰۲۳۷/۳۵۳۶ /۳) «راثالاو

 ؛يمرادلا ديعس نب نامثع قیرط نم (۲۲۱/4) «ىربكلا» يف يفهيبلاو ؛يناغصلا قاحسإ

 .هب میرم يبأ نب ديعس نع مهتعبرأ

 (راثآلاو ننسلا ةفرعم» يف ىقهيبلا هقيرط نمو- (7165 /۳۲۹ /۲) دواد وبأ هجرخأو

 اهحيحصا يف ةميزخ نباو o٤)» /۲) «راثآلا يناعم حرش) يف يواحطلاو <«( ۳)

 يزوا نبا هقیرط نمو- (۳۷۸/۲-۲۱۸۹/۳۷۹) «هننس» يف ینطقرادلاو ۰۱۹۳۳ /۲۱۲ /۳)

 -يف يقهيبلاو .(۹۲/۳-۹۳) (هخيرات» يف بيطخلاو -(۱۰0۳/11/۲) «قیقحتلا» يف
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 حرش) يف يوغبلاو .(۲۱۳و ۲۰۲/) «یرکلا ننسلااو .ب ۷۵ /۲ج) «تايفالخلا»-

 نع قرط نم (۲۰۸/۲) (ريخلا ربخلا ةقفاوم» يف رجح نبا ظفاحلاو ۰۱۷ 6 /578 /5) «ةنسلا

 /۳) «ىربكلا»و )١197/5(. (ىبتجملا» يف يئاسنلاو هل (أطوملا» يف اذهو- بهو نب هللادبع

 ١15- /۲۳) (ريبكلا مجعملا» يف يناربطلاو .زیزعلادبع نب بهشآ قيرط نم ۰ ٠

 (ىربكلا»و (۱۹۱/4) «یبتجا» يف يئاسنلاو ؛مکحادبع نب هللادبع قيرط نم ۷ ۷

 نم (۲۱۳/4) يقهيبلاو «(05 /۲) «راثالا يناعم حرش» يف يواحطلاو .(۲۱۰۳/۱۷۰ /۳)

 ؛ةلاضف نب لضفلا قیرط نم (۲۵۲ /۱) «ظافحلا ةركذت» يف یهذلاو "دعس نب ثیللا قیرط

 .هب بويأ نب ىيحي نع مهتتس

 .هب ىيحي نع «-ثیللا بتاك- حلاص نب هللادبع وهو :عباس مهعباتو
 .(۱۰۶) فنصلا هجرخآ

 .هب ركب يبأ نب هللادبع نع «ةعيهل نب هللادبع :يقفاغلا بويأ نب ىيحي عباتو
 «راثآلاو ننسلا ةفرعم» يف يقهيبلا هقيرط نمو- (۲4۵/۳۲۹/۲) دواد وبأ هجرخأ

 51915/117١(2, /۳) «یربکلا»و .(۱۹/6) (ىبتجملا» يف يئاسنلاو -۲ ۳۹/۳۰ /)

 ء(۱۹۳۳ /۲۱۲ /۳) (هحيحصا يف ةميزخ نباو )٥٤/۲(. (راثآلا يناعم حرش» يف يواحطلاو

 ۳۷۸-۸۳۷۹ /۲) (هننس) ف ينطقرادلاو ء(۳۹۷ /۱۷۴ /۲۳) (ريبكلا مجعلا) 2 يناربطلاو

 يف بيطخلاو .(۲۰۲/4) «(ىربكلا»و .ب ۷۵ /۲ج) «تايفالخلا» يف يقهيبلاو( ۹

 نب هللادبعو «زیزعلادبع نب بهشأو .بهو نب هللادبع قیرط نم ۹۲-٩۳( /۳) «دادغب خیرات»

 نع «مزح نب ورمع نب دمحم نب ركب يب نب هللادبع نع «ةعيهل نب هللادبع نع مهتئالث ؛فسوی
 .هب هيبأ نع مع نب هللادبع نب ملاس نع .باهش نبا

 حيحص وهو .ةعيط نبا ريغ ؛نیخیشلا لاجر تاقث مهلك هلاجر ؛نسح دنس اذهو :تلق

 نب هللادبعو .بهو نب هللادبع «كرابملا نب هللادبع :ةثالثلا ةلدابعلا دحأ هنع ىور اذإ ثيدحلا

 = .تيأر امك هنع بهو نبا ةياور نم اذهو «ئرقملا ديزي

 نب ديعس :مهفلاخو «حلاص نب هللادبعو «ریکب نب ىيحيو «ثیللا نب بيعش هنبا :هنع هاور اذكه ()

 .هدانسإ نم (باهش نبا) طاقسإب هب ثيللا نع هاورف ؛لیبحرش
 يف يمرادلاو ۲۵۲/۱۷۰ - ۱۹۹ /۳) «ىربكلا»و ((1415/4) ىبتجملا» يف يئاسنلا هجرخأ

 .-(۸۰/۲) «ربخلا ربخلا ةقفاوم» يف رجح نبا ظفاحلا هقيرط نمو- («نانلا حتف»*- ۱۸۲١ /۲۷۲ /۷) «هدنسما

 نب بيعش هنبا وهو ؛ثيللا يف سانلا تبثأ مهيفو «درف وهو ددع مهنأل ؛ةعامجلا ةياور باوصلاو

 ىلع اوعبوت مهنأ ىلع -(۵0-۵۲ص) «ریکب نب هللادبع يبأ تالاؤس» يف ينطقرادلا لاق امك- ثيللا

 .افنآ مهتياور تمدقت دقو «ةعامجلا لبق نم ثيللا نع مهتياور

 .ةظوفحملا يه مهتياورف
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 نسبا نع) :هدانسإ نم طقسأ نكل «هب ةعي نبا نع هاورف ؛بيشألا ىسوم نب نسح ذشو =
 .(رمع

 .هب هنع (۲۱6۵۷ )٤٤/ ٥۳/ «دنسلا» يف دمحأ هجرخآ

 نبا ةياور حیحصلاف «هبتك قارتحاو هطالتخا دعب ةعيط نبا نع یور یسوم نب نسحو

 .هنع بهو

 .بويأ نب ىيحيل ةعي نبا نم ةيوق ةعباتم هذهو

 يبأ نب هللادبع نع هاورف ؛-روهشم مامإ هيقف تبث ةقث وهو- دعس نب ثيللا :امهعباتو

 .امهتياور لثم هب مزح نب ورمع نب ركب

 يسيطارقلا ديزي وبآ انث ١515-23737037/1١717(: /۲۳) «ريبكلا مجعملا» يف يناربطلا هجرخأ

 .هب ثيللا نع مک ادبع نب هللادبع نع
 ديزي وبأو «ءيبطقرادلا لاق امك ؛ثيللا يف سانلا تبثأ نم مكحلادبع نب هللادبعو

 .هتاذل حيحص دنس وهف ؟ةقث مامإ :-يناربطلا خيش- يسيطارقلا

 .هب يسيطارقلا نع «تايزلا رفعج نب نسحلا :يناربطلا عباتو

 .-(۲۱۰/۲) (ربخلا ربخلا ةقفاوم» يف رجح نبا ظفاحلا هقيرط نمو- هدنم نبا هجرخأ

 ءاورإ» يف -هللا همحر- ينابلألا مامالا انخيش ةيوقلا ةزيزعلا ةعباتملا هذه تتاف دقو

 :ثيدحلل هتياور بقع -«نئسلا» بحاص- دواد يبأ لوق ركذ ال هنإف ؛(۲-۲۷ ۱/۶4) «لیلغلا

 :هلوقب هبقعت ؛«هلثم ركب يبأ نب هللادبع نع ًاعيمج ؛-اضیا- مزاح نب قاحساو ثیللا هاور»
 .بويأ نب ىيحي ةطساوب لب «ةرشابم ركب يبأ نب هللادبع نع تسيلف ؛ثیللا ةياور امأ :لوقأو»
 .«دواد وبأ مهوأ امك ؛ییحیل ال بهو نبال ةعباتم يه امنإ هتياورف

 .هيلع كردتسيلف ؛انخیش مالك فلاخي عقاولاو :تلق

 .هب ثيللا نع «-ثيللا باتك- حلاص نب هللادبع :مكحلادبع نبا عبات دقو

 .هب هللادبع نع «يلهذلا هخيش نع اذه بقع فنصملا هجرخأ

 ؛مهقيرط نم حلاص نب هللادبع ةياور تحص نيذلا قاذحلا ظافحلا رابك نم يلهذلاو

 .ةيوق ةعباتم يهف

 مهفلاخو ءاذكه مزح نب ركب يبأ نب هللادبع نع هوور ةاورلا نم ةثالث نأ مدقت ؛اذإ
 نبا نع) :هدانسإ نم طقسأ نكل ؛هب ركب يبأ نب هللادبع نع هاورف ؛-ةقث وهو- مزاح نب قاحسإ

 .(باهش

 170٠١(,- /۵۲/۱) هجام نبا هنعو- (۳۱/۳-۳۲) «فنصلا» يف ةبيش يبأ نبا هجرخأ
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 ۰۳۲۱۸ /۱۷۵۰۱۷/۲۳) (ريبكلا» ٤ يناربطلاو 27١88 /۳۷۸/۲) «هننس) يف ینطقرادلاو=

 ورمع وبأو (۲۱۸۸/۳۷۸/۲) یی طقرادلاو «-(۲۰3/۱) «ثيدحلا بیرغ» يف یباطخاو
 ۱۳۹-۸۲/۱۰) «یلاوعلا ناسا املا دئاوفلا نم هيف ءزج» يف یدنفرمسلا -دمحأ نب نامثع-

 «طسوألا» يف يناربسطلاو «يناوطقلا دلخم نب دلاخ نع (يرابنألا رهاط يبأ ةياور -

 .هب مزاح نب قاحسإ نع امهالك ؛زازقلا ىسيع نب نعم قيرط نم (4044 )9/ ٤٥/

 نب ثيللا :املعو اظفحو ةقث ايندلا مامإ مهيفو «عمج مهنأل ؛ةعامجلا ةياور :ظوفحماو

 امك ؛ريكانم هل اذهو «دلخ نب دلاخ وه مزاح نب قاحسإ نع يوارلا نإ :لوقأ اذه عمو

 .ملعأ هاو هنم مهولا نأ نظلا بلاغف ءملعلا لهآ ضعب هفعضو ءدمحأ مامالا لاق

 .تبث ةقث وهو «یسیع نب نعم هعبات دق :لئاق لوقي دقو

 لوط دعب ةمجرت هل دجأ مل ؛-دعس نب ةدعسم- يناربطلا خيش هيلإ قيرطلا يف نكل :لوقأ

 .ملعأ هللاو تب

 فالتخالا اذه )۲۷/٤( «ءاورإلا» يف هجو دقف ؛-هللا همحر- ينابلألا مامإلا انخيش امأ

 دق وهو- ةرشابم ملاس نع هيوري ةرات ؛نيهجولا نم ركب يبأ نب هللادبع نع نوكي نأ لمتحي هنأ
 رثكتسي الو» :انخيش لاق .حيحص لکو «-ةطساوب- ملاس نع باهش نبا نع ةراتو .-املاس كردأ

 .«تابثألا تاقثلا نم ناك دقف ؛ركب يبأ نب هللادبع ىلع اذه

 :هفلاخو .مزح نب ورمع نب دمحم نب ركب يبأ نب هللادبع اعوفرم هاور اذكه :تلق

 «ىربكلا»و ۱۹۷ /4) «(ىبتجملا» يف ىئاسنلا هجرخآ :يرمعلا رمع نب هللاديبع -ذ١

۱۰۱۷۱۳ ۲). ۱ 

 :هیف هيلع فلتخا دقو «قازرلادبع هنع هاور دقو .دشار نب رمعم -۲

 .افوقوم هب قازرلادبع نع مهلك ؛يربدلاو «يدهم نب نيسحو «ناليغ نب دومح هاورف
 يناعم حرش» يف يواحطلاو 1۷۱/۲۵۲ /۱) «طسوالا خيراتلا» يف يراخبلا هجرخأ

 .(۵۵ /۲) «راثالا

 . 6۷۷۸۰/۲۷۰ )٤/ «قازرلادبع فنصم» يف وهو

 نبا نع «جیرج نبا نع «قازرلادبع نع هاورف ؛-رهزالا نب دمحأ- رهزالا وبآ مهفلاخو

 . .ثيدحلا عفرو جیرج نبا قازرلادبع خيش لعجف ؛اعوفرم هب باهش

 .روهشم مالك هيف يربدلاف ؛ةذاش يهو ؛(رمع نبا نع) هيف ركذي مل نكل (])
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 نمو- (۱۷۰/۳-۲۱۵۵/۱۷۱) «یربکلالو ۱۹۷ )٤/ «یبتجا» يف ىئاسنلا هجرخآ =

 ؛(۲۰۲/۶) «یرکلا نتسلا» يف يقهيبلاو -(۱۱۲/) ؛یلحا» يف مزح نبا هقيرط

 .(۱۳۶ /7481/-1585) «تاقوالا لئاضف»و (ا ۷۵ /۲ج) «تايفالخلا»و

 يف امك ؛هظفح نسم تبثأ هباتک راصف ؛ربك مث ظفح ناك ,قودص :-اذه- رهزالا وبأو

 .يدهم نب نيسحو «ناليغ نب دومحم :ناتقث هفلاخ دقو ««بيرقتلا»

 .«ملعأ هللاو ءهظوفحم ريغ يرهزلا نع جيرج نبا ثيدحو) :هبقع يئاسنلا لاق كلذلو

 -بويأ نب ىيحيو ةعيط نبا ثيدح :ىبعي- هلو» :«تايفالخلا» يف ىقهيبلا لوقف ؛هيلعو

 مو «نعنع دقو سلدم جيرج نبا نإ مث «ةروكذملا ةفلاخملل ؛رظن هيف 40! !حیحص هدانسإب !دهاش

 !؟احیحص -هذه ةلاحلاو- هثيدح نوكي فيكف «ثیدحتلاب حرصي
 خيراتلا» يف يراخبلا هجرخأ :-قودص وهو- يندملا قاحسإ نب نمحرلادبع -۳

 . 8۷۸/۲۰۳ /۱) «طسوألا

 .(4۸۰/۲۵۳ /۱) «طسوالا خیراتلا» يف يراخبلا هج رخ

 .هوعفری لو ةصفح ىلع افوقوم هب باهش نبا نع ةثالثلا ءالؤه هاور

 .هلوبقم ةقثلا نم يهو «ةدايز عفرلا ناف ؛رضي ال اذه :تلق

 نع ركب يبأ نب هللادبع هعفر» :-يقهيبلا هرقأو- هبقع «ننسلا» يف یطقرادلا لاق

 .«ءاعفرلا تاقثلا نم وهو يرهزلا

 بويأ نب ىيحيب «عماجلا» يف يراخبلا جتحا دق» :-يوغبلا هنع هلقن امک- مكاحلا لاقو

 .”هطرش ىلع حیحص ثیدح اذهو ؛عضاوم يف يرصلا

 ورمع نب ركب يبأ نب هللادبعو هةصفح ىلع افوقوم ثيدحلا اذه نايفسو رمعم یورو
 .«ةلوبقم تاقثلا نع تادايزلاو هعفر دقو «ةقث مزح نبا

 .«تابثألا تاقثلا نم وهو «هعفرو هدانسإ ماقأ ركب يبأ نب هللادبعو» :يقهيبلا لاقو

 نسب هللادبع هعفر امنإو أفوقوم ةعامج هاور دق ثيدحلا اذه :اولاق نإف» :يزوجلا نبا لاقو
 -عفرلاو تاقثلا نم هّلادبعو «هلسري دقو «هب ىتفي دقو ثیدحما دنسي دق يوارلا :انلق ؛رکب يبأ

 .ةصفحو رمع نبأ نع :لاق نكل ؛دلاخ نب ليقع :-اضيأ- هفقو ىلع مهعباتو )00

 :نيتيحان نم -هللا همحرس مهو دقو :تلق (ب)

 .«امهطرش یلعا :لوقي نأ هيلع ناكف ؛«هحیحص» يف ىيحيل ىور -اضيأ- املسم نأ :ىلوألا

 بوی نب ىيحيل وري مل اذكو ءائيش باهش نبا نع «رکب يبأ نب هللادبعل وري مل يراخبلا نأ :ةيناثلا

 .اثیش ركب يبأ نب هللادبع نع
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 .«ةلوبقم ةقثلا نم يهف ؛ةدایز =

 وهو ءأطخ» :لاقف .ثيدحلا اذه نع يذمرتلا هلأس دقف ؛يراخبلا مامإلا :مهفلاخو

 .«قودص بويأ نب ىيحيو .فوقوم رمع نبا نع :حيحصلاو بارطضا هيف ثيدح

 .«حصأ عوفرم ريغ» :«طسوألا خيراتلا» يف لاقو

 بويأ نب ىيحي نآل ؛ملعأ هّللاو «هعفر حصي لو فوقوم اندنع باوصلاو» :يئاسنلا لاقو

 .«!يوقلا كاذب سيل

 .مدقت امك ؛ةعيه نباو دعس نب ثيللا هعبات لب ؛هب بويأ نب ىيحي درفني مل :تلق

 ؛باهش نبأ ىلع وه امنإ هدانسإ يف فالتخالا نإ مث ءروصق هدحو هب ةيانحلا بيصعتف
 هللادبعب ةيانجلا بيصعت لصألاف «هريغ هفقوو ركب يبأ نب هللادبع هعفرف «هنع ةاورلا نيب رئاد وهف

 .قرط ثالث نم هيلإ دنسلا حص دق هنأ ةصاخبو «هنود نمي ال

 يراخبلا هركذ ام ىلإ عفرلا حجر نم ملعلا لهآ نم دحأ ضرعتي مل هلك كلذل هلعلو

 .ملعأ هللاو «لوبقم هنم وهف «عفرلا داز دقو ءاقافتا ةقث ركب يبأ نب هللادبع نأل ؛يئاسنلاو

 :رخآ دانسإ ملعلا لهأ ضعب هحجر يذلا فوقومللو

 .افوقوم هب هيبأ نع «رمع نب هللادبع نب ةزمح نع «باهش نبا هاور دقف

 :باهش نبا نع هاورو

 يئاسنلاو ((476 )٠٠۲/١/ «طسوألا خيراتلا» يف يراخبلا هجرخأ :دشار نب رمعم ١-

 .(515909و 7764/11/١ /۳) «یربکلا»و ۱۹۷ )٤/ (ىبتجملا» يف

 /۳) «ىربكلا»و ۱۹۷ /4) «ىبتجلا» يف يئاسنلا هجرخأ :يليألا ديزي نب سنوي -۲

۷۱ ۷ ۱). 

 .(؟۷۷ ۲۵۳ /۱) «هخیرات» يف يراخبلا هجرخآ :يندلا قاحسإ نب نهرلادبع -۳

 :هیف هيلع فلتخا دقو ءةنييع نب نایفس - 4

 نب دمحأو .دلاخ نب ةقدصو «هيوهار نب قاحسإو بیش ىبأ نباو «ىنيدملا نب يلع هاورف

 .(رمع نبا) اوركذي مل نکل ؛باهش نبا نع «ةنييع نب نايفس نع مهتسم ؟برح
 اطسوالا خيراتلا» يف يراخبلاو ء(۳۲ /۳) «فنصملا» يف ةبيش يبأ نبا هجرخأ

 .(۲۰۲۰/۱۷۲/۳) (ىربكلا»و ۰6۱۹۷ /4) «ىبتجملا» يف يئاسنلاو ٤۷(« ٤و ۳/۲۵۰۲ /۱)

 هب ةنييع نبا نع هوورف ؛ةفرع نب نسحلاو «ةدابع نب حورو «كرابملا نب هللادبع مهفلاخو
 .(رمع نبا) :ركذب

 -يف يراخبلاو ,(١5569/1ا/١ /7) «ىربكلا»و ۰4۱۹۷ /4) «یبتجما» يف يئاسنلا هجرخآ
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 .هيبأ نع «هللا دبع نب ملاس نع ؛باهش نبا نع هرکب يبأ نب هللا دبع ينئدح

 عِمْجُي مل نما :لاق كي هللا لوسر نع الإ يبلا جوز- هصفح نع

 .(ُهَل َماّيِص الف ؛رجفلا لبق م مايصلا

 هللا دبع نع «ثیللا ىنثدح :حلاص وبأ انث :ىيحي نب دمحم انثدح -۰ ۶

 تی نس ها نم لا س نب ماس نع هساهش نب نع ركب يا نب
 4 َماَيِص الف ؛رجفلا لبق " ماينصلا تی مل نما :لاق هایی ینلا نع

 ىيحي نم هتعمسو «ركب يبأ نب , هللا دبع نع ثيللا هاور :حلاص وبأ لاق

 يف ينطقرادلاو ۵۵ /۲) «راثآلا يناعم حرش» يف يواحطلاو 1۷۵/۲۵۲ /۱) (هيرات»-

 .(۲۱۹۰ /۳۸۰ /۲) (هننس)

 هيوري ناكف ءاهنع یورو ةصفح هتمع كردآ ةزمح ناف ؛نیهجولا نم نم حیحص وهو :تلق

 سنوي ةعباتل ؛«هیبآ نع» :لاق نم لوق باوصلا ناف ؛الاو «هتمع نع ةراتو «ةرشابم هیبآ نع ةرات

 .هرکذب نهرلادبعو رمعمو
 .هعفر نکل ؛هب ةزمح نع «باهش نبا نع هاورف ؛ةسينأ يبأ نب ىيحي :مهلک مهفلاخو

 .(1۷۸/۳۷۸/۳) «ماکح الا رصتخ» يف يسوطلا هجرخأ

 .ةرکنم هتیاورف ؟فیعض -اذه- ییحم نکل :تلق

 نب ورمع نب ركب يبآ نب هللادبع دانسإ رضي الو «حيحص ثيدحلا عفر نإ :لوقلا ةلجو

 ناف ؛ليقعو «ةنييع نب نايفسو «ديزي نب سنويو ءرمع نب هللاديبعو ءرمعم هفقوأ نأ :هل مزح
 ةرمف «ةياورلا عساو يرهزلاو .ظفحلاو ةقثلا يف ءالؤه نم دحأ نع رخأتي ال ركب يبأ نب هللادبع

 .-ةقث امهالكو- هيبأ نع ةزمح نع ةرمو «هيبأ نع ملاس نع هيوري

 «هب وه ىتفأ ةرمو .هب تتفأ ةصفح نأ ىور ةرمو ادنسم هاور ةرم :كلذك رمع نباو

 ىنعمب -رمع انبا هللادبعو ةصفح- نایباحصلا ناذه مزجي نأ لیحتسی ذإ ؛ربخلل ةوق اذه لکو

 مهنم هرودص ادج دعبی كلذ نأل ؛هیلع مهايإ ةي ينلا نم فیقوت نودب هب مهئاتفاو .ثیدحا
 .ملعا هّللاو باحصلا نم فلاخ مش ملعی ال هنأ ةصاخبو

 «يأرلا تعمجأ .ةميزعلاو ةينلا ماكحإ :عامجإلا» :(۲۹۱ /۱) «ةیاهنلا» يف ريثألا نبا لاق

 .(ىنعمب ؛هيلع تمزعو «هتعمزأو

 .هلبق هجيرخت مدقت - حيحص ٤-

 .ليللا نم يوني 0



 يزورملل - « هنسلا » باتك ۳۹۹

 يواحطلاو ۱۹۱۲۰/۱۳۲ )٤/ «هحیحصا یف يراخبلا هجرخأ - حیحص هدانسا -6

 لاهنم نب جاجحا نع (۵۳ /۲) «راثألا يناعم حرشاو ۱۵۰/۱۵۲ /5) «راثالا لکشم» يف

 /۱۱۳ /۳۲) دمحأو «(ةلمكت -۲۷۷ ۹۷-۹۸ /۲) «هننسا يف روصنم نب دیعسو «ریرضلا

 6۱۳۲۸ /۱۱) «ةرهملا فاحتإ» يف امك ؛«هحیحص)» يف ةناوع وبآ هقيرط نمو- ۰

 (۱۹۲۶/۲۰۹/۳) «هحیحص) يف ةميزخ نباو «(٤ةفحت» - 05۰ /۳۰۸/۸-۳۰۱۹) يذمرتلاو

 ليطابألا» يف يناقروجلاو .(«ناسحإ9- 51577 ۲٤۲/ /۸) «هحیحصا يف نابح نبا هنعو-

 نب فسويو ءعينم نب دمحأ انث :الاق ؛(544 ١١5-٠١1/ /۲) «ريهاشملاو حاحصلاو ريكانملاو

 (ةرهملا فاحتإ» يف امك ؛(هحيحصا يف ةناوع وبأ هنعو- «مايصلا» يف يضاقلا بوقعي

 ورمع قيرط نسم )٤/ ۲٠١( «ىربكلا نئسلا» يف يقهيبلاو «عيبرلا نب ناميلس انن ا ۷)

 .هب میشه نع مهتعبس ؛يطساولا نوع نبا

 .(حيحصص نسح ثيدح اذه) :يدمرتلا لاق

 .؟حیحص ثيدح اذها :يناقروجلا لاقو

 نب حاضولا- ةناوع يبآ قیرط نم 4۵۰٩( /۱۸۲/۸) «هحیحص) يف يراخبلا هجرخآو

 اهحيحصا) يف ملسم هنعو- (۲۸/۳) «فنصلا» يف ةبيش يبآ نباو ءيركشيلا -هللادبع

 -(۳۱۱/۳-۲۶۷۱/۳۱۷) «راشالاو ننسلا ةفرعم» يف ىقهيبلاو ۱۰۹۰ /ال5ا/-/0)

 -(۲۳۱/۱) «ثيدحلا بیرغ يف ىباطخلا هقيرط نمو- (77 49/1751 /۲) دواد وبأو

 /۷) «ةهدنسم) 2 يمرادلاو «سيردإ نب هللادبع نع (070) «راثآلا يناعم حرش) ف يواحطلاو

 «نایبلا عماج» يف يربطلاو «يضاقلا هللادبع نب كيرش قيرط نم («نانملا حتف»- ۲

 /۲) دواد وبأ هنعو- «هدنسما يف دهرسم نب ددسمو شایع نب ركب يبآ قیرط نم (۲۵۰/۳)

 يف ينارطلاو -0۲۳۱/۱) (ثيدحلا بیرغ» يف یباطخا هقیرط نمو- (۲۳ ۹/۷۲۰۱ - ۰

 - ۳2۲۱۳ /۲۶۲/۸-۲۳) (هحیحص) يف نابح نباو (۱۷۲/۷۹/۱۷) «ریبکلا مجعلا)

 .هب نهرلادبع نب نيصح نع مهتسمخ ؛ريمث نب نيصح انث :(«ناسحإلا

 :نهرلادبع نب نيصح عباتو
 هقيرط نمو- (4۵۱۰/۱۸۲/۸) «هحیحص) يف يراخبلا هجرخأ :فيرط نب فرطم - ١

 «ىربكلا نئسلا»و ۱۸ )٤/ «یبتجا» يف ىئاسنلاو -(۲۳۲/۱) «ثيدحلا بیرغ يف يباطخلا

 ۱۹۳۹ /۲۰۹/۳) هحیحص» يف ةميزخ نباو 6۱۰۹۵6 /۲4/۱۰-۲۵و ۲44/11۷/7(

 =ىف يربطلاو «ديمحلادبع نب ريرج نع قرط نم (۱۷۸/۷۹/۱۷) «ريبكلا مجعملا» يف يناربطلاو



 ۳۹ يزورملت - « هنسلا د بان

 مکل نیت یتخ اویرشاو اولكو# :ةيآلا هذه تلزن امل :لاق ؛متاح نب يِدَع

 :نيلاقع ىلإ تدمع ؛[۱۸۷ :ةرقبلا] «دّومألا طی نم ضيا للا

 رظنأ تلعج مث «يتداسو تحت امهتلعجف .دوسأ :رخآلاو «ضيبأ :امهدحأ

 هللا لوسر ىلع تودغ «تحبصأ اًملف !دوسألا نم ضيبألا نّيبتي الف ؛اهيلإ

 :لاقو ۰«! ٌضیرعل اذِإ َكلٌداَسَو ناك نِإ) :لاقف .تعنص يذلاب هتربخأف ؛ك

 لیلا هرس ِناّمْنلا ُرِضاَيَيَكاَذ امن

 نع «یعشلا نع «دلاج ًابنآ :میشه أبنأ :ةرارز نب ورمع انئدح -5

 (ريبكلا مجعملا» يف يناربطلاو (يڻراحلا ةبلع نب داّوذ قيرط نم (۲۵۱/۳) «نايبلا عماج»-

 فاحت إ» يف امك ؛«هحیحص» يف ةناوع وبأو .دوسالا ىبأ نب روصنم قيرط نم /۷۹/۱۷)

 مساقلا نب رثبعو ؛-نومیم نب دمحم- يركسلا ةزمح يبأ قيرط نم (۱۲۷/۱۱) «ةرهملا

 .هب فرطم نع مهتتس ؛نامهط نب ميهاربإو
 )١٠١7(. يتالا ثيدحلا وهو :ديعس نب دلاجم -۲

 ؛دّسوتي مئانلا نأل ؛مونلا نع داسولاب ینک» :(۲۱۰ /۳) «ةياهنلا» يف ريثألا نبا لاق )١(

 .ريثك ليوطل كمون نإ :يأ

 كنإ)» :ةيناثلا ةياورلا هل دهشيو «هقنعو هسأر نم داسولا عضوم نع داسولاب ىنك :ليقو

 .نمسلا نع ةيانك افقلا ضّرع ناف ؛«افقلا ضيرعل

 .«هیف رثؤي ال موصلا نأل ؛افقلا ضيرع حبصأ هموص يف حبصلا عم لكأ نم :دارآ :ليقو

 ٠١- يذمرتلا هجرخأ - (هلبق اب حيحص وهو) فيعض هدانسا )۳۱۰/۸/

  ۱«راثآلا لکشم» يف يواحطلاو «عينم نب دمحأ ان )٤/ ٠١۲-٠٠۳/ ١606(( حرشاو

 .هب ريشب نب میشه نع امهالك ؛ملاس نب ليعامسإ قيرط نم (07 /۳) «راثالا يناعم

 4۱1/٤١۷(« /۲) «هدنسم)» يف يديمحلا هنعو -«هرسفتا يف ةنييع نب نايفس هجرخأو

 هقيرط نمو- ؟هدنسم) يف دهرسم نب دلسمو -(«ةفحت» - 1007 /۳۱۰/۸-۳۱۱) يذمرتلاو

 اٹ :الاق ؛(۱۹۳۷۵ /۱۱۷-۱۱۸ /۳۲) دمحآو -(۱۷۲ /۷۸/۱۷) (ريبكلا مجعملا» يف يناربطلا

 = ةماسآ يبأ قيرط نم (۱۱۸۱/۳۱۸/۱) «هريسفت» يف متاح يبأ نباو «ناطقلا ديعس نب ىيحي

 و و وه مو هيمو هنت 5 هاش هو و ها نه 8 و و و ساه شه ها و

 اوركذي مل مهنأ فيرحتلا اذه درل يفكيو ؛4!ةيلع نباو دواد» :ىلإ «! رجه راد ةعبط» يف تفرحت ()

 .ناعتسلا هللاو كبلع نباو دواد (ةبلع نب داوذ) مسا اونظ مهنأكو ؛فرطم ذیمالت نمض ةيلع نباو دواد
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 صضایب لا اًمثإ» و ىلا لاقف :لاقو «ثيدحلا اذه لثمب ...متاح نب يدع

 .«ليللا ِداَوَس نم راهتلا
 :ةرقبلا] لیلا ین ٌماّيصلا اوُميَأ من :-ىلاعتو كرابت- هّللا لاقو

 نع «ينابيشلا قاحسإ يبأ نع میشه ًابنآ :ىيحن نب ییح انثدح -۷

 يف يربطلاو ((11۷ /۳۲۲/۳-۳۲۸) «ماکحالا رصتخ» يف يسوطلاو «-ةماسأ نب دامح- =

 يف دهرسم نب ددسمو «نامیلس نب ”هيحرلادبع قيرط نم (۲۵۰/۳-۲۵۱) «نايبلا عماج)

 «سنوي نب ىسيع انث :(۱۷۲/۷۸/۱۷) «ريبكلا مجعلا» يف يناربطلا هقيرط نمو- (هدنسملا

 عماج» يف يربطلاو ءريمن نب هللادبع قيرط نم (۲۵۰/۳-۲۵۱) «نایبلا عماج» يف يربطلاو
 «ثایغ نب صفح قيرط نم (۱۷/۷۹/۱۷) «ریبکلا مجعلا) ف يناربطلاو .(76 ٠ /۳) «نايبلا

 .هب ديعس نب دلاجم نع مهتينامث ؛لیضف نب دمحم قيرط نم (۱۷/۷۹/۱۷) يناربطلاو

 يفامك ؛ةرخأب ريغتو «يوقلاب سيل -اذه- ادلاجم ناف ؛فيعض دنس اذهو :تلق

 .هلبق اب حيحص وه نكل ««بيرقتلا»
 يقهيبلاو ۵۲/۱۱۰۱ ۰۷۷۲-۷۷۳ «هحیحص) يف ملسم هجرخآ - حیحص هداتسا -۷

 .هب ىيحي نب ىبحي نع امهالک ؛يشرحا ورمع نب دمحم قیرط نم (۲۱/4) «یربکلا ننسلا» يف
 جرختسلا» يف يناهبص الا میعن وبآ هقیرط نمو- (۱۹۳۹۵/۱۳۸/۳۲) دمحأ هجرخأو

 .هب میشه انث :-(۲۷۳ /۱۷۵ /۳) «ملسم حیحص ىلع

 /۱۹۸/4) (هحيحص» يف يراخبلا هنعو- «هدنسما يف دهرسم نب ددسم هجرخأو

 يف رازبلاو ۰۷۷۳ /۲) «هحیحص) يف ملسمو ۲۳۵۲-۰ /۷۲۲-۷۲۱۳ /۲) دواد وبأو ( 75

 /1) «یرابلا حتفا يف امك ؛«جرختسلا» يف يليعامس لاو .(۳۳۲۹/۲۱6 /۸) «راخزلا رحبلا)

 دحاولادبع نع قرط نم (۱۷۰/۳-۲8۷۹/۱۷۱) (جرختسلا» يف يناهبص الا ميعن وبأو ۸

 /۷۷۳/۲) ؟هحیحصا يف ملسمو ۱۹۱/۱۷۹/4(۰) «هحیحص» يف یراخبلاو «دايز نبا

 «جرختسلا» يف ميعن وبأ هقیرط نمو- (۷۱8/۳۱۲/۲) «هدنسم» يف يديمحلاو ( « ١

 ۸۱۲ /۳۲) دمو ۲۲۱/4/:۷۵۹(۰) «فنصلا) يف قازرلادبعو -(۲ ۷/۱۷۵ /۳)

 = /۸) اهحیحص) يف نابح نباو ۳۲۹۷ /۳۱۹/۳) «یربکلا ننسلا» يف يئاسنلاو ۹

 مود م نه نك يإرسوت # موو نموت 88 38 8 8988988 9 سمهاس اق

 .ححصتلف ؛(!نمحرلادبع» :ىلإ يسوطلل «ماكحألا رصتخم» عوبطم يف تفرحت (1)



 ۲۹۹ يزورملل - « هنسلا » بانک

 ؛ناضمر رهسش يف رفس يف كي هللا لوسر عم انك : لاق ؛یفوآ يبأ نب هللا دبع

 .حدجف ؛لزنف :لاق ان ""حدجاف ؛لزنا !ٌنالُق ایا :لاق ؛سمشلا تباغ اًملف
 ءاجو ءانُهاَه نم سمكلا تاغ ادم : هديب لاقو ا ىلا برشف هب هاتف

 .«مئاصلا ٌرطفآ ْدَقَف ؛اتاه نم لیلا

 -۱۱7/۳) «فنصلا» يف ةبيش يبأ نب دأو «ةنييع نب نايفس نع («(ناسحإ»- ۳۵۱۲ /۲۸۰-۲۷۹ =

 !جرختسلا» يف يناهبصألا ميعن وبأ هقيرط نمو- «مایصلا» يف مصاع ىبأ نبا هنعو- ۲

 اج رختسملا» يف ميعن وبأو ۵۳ /۱۱۰۱/۷۷۳/۲) «هحیحص» يف ملسمو ۰-6۲ ۶۷۳/۱۷۵ /۳)

 هصحیحص) يف يراخبلاو .ماوعلا نب دابعو رهسم نب يلع اش :-(۲ ۷۳/۱۱۷۵ /۳)

 --(۱۷۳6 /۲۵۸/۲-۲۵۹) «ةنُسلا حرش يف يوغبلا هقيرط نمو- (۵۲۹۷ /:۳۱/۹)
 ناو o0€)» ۸ ۸ ۷۷۳ /۲) «هحیحصا يف ملسم هنعو- (هدنسم» يف هیوهار نب قاحسإ <

 اج رختسملا» يف يناهبصألا ميعن وبأو «(«ناسح»- ۳۵۱۱ /۲۷۸/۸-۲۷۹) «هحیحص) يف نابح

 وبأ همغ نعو هنعو- «ععرقلا نبا ةياور- هدنسم» يف یلصولا ىلعي وبأو ۲ ۷۷۳)

 ملسو «ديمحلادبع نب ريرج نع قرط نم- (۲۶۷/۱۷/۳) «هجرختسما يف يناهبصألا میعن

 يف ةناوع وبأو (۱۵۰/۳۲-۱۹6۱۳/۱۵۲) دمحأو ٥٤(« /۱۱۰۱ /۷۷۲ /۲) !هحیحص» يف

 نم (۲۷۷/۱۷۲/۳) «هجرختسم» يف ىناهبصألا ميعن وبأو ۰۲۸۰۵/۱۹۰ /۲) (ةحيحصاا

 (هحیحص) يف يراخبلاو شایع نب ركب يبآ نع نيقيرط نم (۲۲۳-۲۱ /۳) «نایبلا عماج)

 -۲۲۳ /۳) «نایبلا عماج» يف يربطلاو يطساولا هّلادبع نب دلاخ قیرط نم ۵ /۶)

 «هجرختسما يف يناهبصالا ميعن وبأو .(۲۸۰۲/۱۸۹/۲) «هصیحص) يف ةناوع وبأو ۰.۲۹

 عماج» يف يربطلاو -مزاخ نب دمح- ریرضلا ةيواعم يبآ نع قرط نم ۷/۱۷ /۳)

 يبا- ةينغ يبآ نب ديمه نب كللادبعو سيردإ نب هللادبع قیرط نم (۲۱۳/۳-۲۱) «نایبلا

 نایفس قیرط نم (۲۸۰/۱۹۰و ۱۸۹-۲۸۰۳/۱۹۰ /۲) (هحیحص) ي ةناوع وبآو «- ةليبع

 ناميلس- ينابيشلا قاحسإ يبأ نع -اسفن رشع ةئالث مهتدعو- مهلك ؛ةمادق نب ةدئازو يروثلا

 .«حيحص ىفوأ يبأ نبا ثيدح» :يئاسنلا لاق

 .«هتحص ىلع قفتم ثيدح اذه» :یوغبلا لاقو

 ضّوخیو «ءاملاب قيوسلا كرحي نأ :حدجلا» :(۲۳ /۱) «ةياهنلا» يف يف ريثألا نبا لاق )١(



 يزورملل - « ةنسلا » باتك ۳۰۰

 نع «هيبأ نع «ةورع نب ماشه نع «ةيواعم وبآ انث :ىيحي انئدح -۸

 لیلا لبق اذإ» : ا هللا لوسر لاق :لاق ؛(رمع نع) «رمع نب مصاع

 .«مئاصلا ٌرَطفَأ ْدَقَف ؛سمشلا تباغو ُراَهنلا رب

 ماشه نع «دواد نب هّللا دبع انث :يِمَضْهَلا يلع نب رصن انثدح -48

 نب ىيحيانث :(۱۱۰۰/۷۷۲/۲) «هحیحص» يف ملسم هجرخأ - حيحص هدانسإ -۸

 .هب يروباسينلا يميمتلا ىيحي

 امك ؛«هننس» يف یذمرتلاو ۰۲۷۲ /۱) «قورافلا دنسم» يف امك ؟ىنيدملا نب ىلع هجرخأو

 بييرك وبأ انث :الاق ؛(۲۵۹/۳۸6/۱) «راخزلا رحبلا» يف رازبلاو ۶ 7 «فارشالا ةفحت» يف

 يف نابح نبا هنعو- (۲۵۶۷/۲۳۰/۱) «هدنس) يف ىلعي وبأو ءىنادمهلا -ءالعلا نب دمحم-

 «نايبلا عماج) يف يرطلاو .سنوی نب جیرس انث :-(«ناسحإ»- ۳و ۱۳/۲۸۰ /۸) (هحیحص)

 وبأو ۲۰۵۸/۲۷ -۲۷۳ /۳) (هحيحص) يف ةميزخ نباو «يرسلا نب دانه ان :(۲۳۳)

 «ينارفعزلا حابصلا نب دمحم نب نسحلا انث :الاق ؛(۱۸۵-۲۷۸/۱۸۲ /۲) «هحیحص» يف ةناوع

 /۳) «جرختسلا» يف يناهبصألا ميعن وبآ هقیرط نمو- «یرقلا نبا ةياور- هدنسم» يف ىلعي وباو

 ١87/ /۲) «هحیحص) يف ةناوع وبأو «يناقلاطلا ليعامسإ نب قاحسإ انث ۷۴ 6

 نم- (۲۷۲/۱۷/۳) «هجرختسم» يف ميعن وبأو عابطلا یسیع نب دمحم قيرط نم ۵

 -۳ ۷ /۲) «صيخلتلا يلات» يف يدادغبلا بيطخلاو «ينامحلا ديمحلادبع نب ىيحي قیرط

 .هب ريرضلا ةيواعم يبأ نع مهتعست ؛يئاطلا برح نب يلع قيرط نم ۸

 .هدعب ام رظناو

 .4م) نم تطقس (۱)

 /۲) دواد وبآ هنعو- (هدنسم) يف دهرسم نب ددسم هجرخآ - حیحص هدانسا -8

 «فارشالا ةفحت» يف امك ؛يذمرتلاو 61۱/۱۹۹ /۱) «عانقالا» يف رذنلا نباو ( (۱۲

 نع امهالک «ىنثملا نب دمحم انثدح :الاق ؛(۲ ۱۰ /۳۸۶/۱) «راخزلا رحبلا» يف رازبلاو ۳ /۸)

 .هب ييرخلا دواد نب هللادبع

 :دواد نب هللادبع عباتو

 يف يراخبلا هنعو- (۲۰/۱۲/۱) «هدئسم) يف يديمحلا هجرخأ :ةنييع نب نايفس -۱

 «لیزنتلا ملاعماو ) (ةنُسلا حرشا يف يوغبلا هقیرط نمو- (۱۹۵) «هحیحص)

 --(۱۳ ۲۱/۹۳ /۲) «یرغصلا ننسلا»و ؛(۲۱۱/) «یربکلا ننسلا) ف يقهيبلاو .-(۲۰0۹ /۱)
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 -«جرختسلا» يف يليعامسالا هقیرط نمو- (۲۷۲/۱) «قورافلا دنسم» يف امك ؛ینیدلا نب يلعو-

 ةروثأملا ننسلا» يف يعفاشلاو .-(۲۳۷-۲۳۸ /6) «یربکلا ننسلا» يف يقهيبلا هقيرط نمو

 /۳۰۷ /۳) اراثالاو ننسلا ةفرعم» يف يفهيبلا هقيرط نمو- (يواحطلا ةياور - ۳۵۵ /۳۲۲)

 يف ةميزخ نباو ۳۳۸/۱۸ /۱) دحأو ۷۵۹۵ /۲۲۷/4) «فنصلا» يف قازرلادبعو ۲

 .هب ةنييع نبا نع مهتتس ؛يضلا ةدبع نب دا انث :(۲۰۵۸/۲۷ ۲۷۳ /۳) (هحیحص)

 هللادبع نب دمحم انث :(۱۱۰۰/۷۷۲/۲) «هحیحص» يف ملسم هجرخأ :ريمث نب هللادبع -۲

 ميعن وبأ هقيرط نمو- «هدنسما يف ىلعي وبآو )705/١-37١/60(. دمحأو «ريمن نبا

 نب دمحمو «يناقلاطلا ليعامسإ نب قاحسإ انث :(۲۷۲/۱۷/۳) «هجرختسم» يف يناهبصألا

 بيعش قيرط نم (۱۹۰ /۹۵ -1۹6 /۲) «تاقثلا خويشلا ثيداحأ» يف يراصنألا يقابلادبع

 .هب ريمث نبا نع مهتعبرأ ؟بويأ نبا
 وبأ انث ۱۱۰۰۱/۷۷۲ /۲) (هحيحصا يف ملسم هجرخأ :-ةماسأ نب دامح- ةماسأ وبأ -۳

 يسوطلاو «ركاش نب دمحم نب هللادبع انث :(6۱-۳۹۳/6۲ /۲) «ىقتنملا» يف دوراجلا نباو «بیرک

 يف يلصوملا ىلعي وبأو ءيلجعلا نامثع نب دمح انث :(140/۳۱۹/۳) ؛ماكحألا رصتخ يف

 /۱۷/۳) «هجرختسم) يف يناهبصألا ميعن وبأ هقيرط نمو- «ئرقملا نبا ةياور - هدنسم)

 1486-١845/ /۲) (هحيحصالا 2 ةناوع وبأو «یناقلاطلا ليعامسإ نب قاحسإ انث :- ۲

 .هب ةماسأ يبأ نع مهتتس ؛يربنعلا يرتخبلا وبأو يفعدلا نهرلادبع نب دمحم ان +4

 نباو .(۲۷۲/۱) «قورافلا دنسم» يف امك ؛ییدلا نب يلع هجرخأ :حارجلا نب عيكو ٤“

 /۱۷ /۳) «هجرختسسم) يف يناهبصألا ميعن وبأ هقيرط نمو- (۱۱/۳) «فنصلا» يف ةبيش يبأ

 وبأو .(۲۳۵۱ /۷۲۲/۲) دواد وبآ هنعو- ("50:/87و )١/ “١97/87 دمحأو ۲

 -(۲۷۲ ١114/ /۳) «جرختسلااو ۳۷۱-۰۳۷۲ /۸) (ءایلوالا ةيلح» يف يناهبص الا مییعن

 وبأو -(۳۲۹۲ /۳۱۹/۳) «یربکلا نئسلا» يف یئاسنلا هنعو- «هدنسم) يف هیوهار نب قاحساو

 يف يربطلاو «ىئاسللا -برح نب ريهز- ةملیخ وبأ انث :(۲ ۰/۲۰ /۱) «هدنسم» يف ىلعي

 يف ميعن وبآ هقيرط نمو- «هدنسم» يف ىلعي وبأو «يرسلا نب دانه انث :(۲ ۱۳ /۳) «نایبلا عماج»

 يف میعن وبأو «يناقلاطلا ليعامسإ نب قاحسإ انث :-(۲ ۷۲/۱۷ /7) «هجرختسماا

 .هب عيكو نع مهتينامث ؛ينامحلا ديمحلادبع نب ىيحي قيرط نم ۲ /۱۷ /۳) «هج رختسم)»

 /۱) «قورافلا دنسم» يف امك ؛ینیدلا نب يلع هجرخآ :يبالكلا نامیلس نب ةدبع ~0

 (هجرختسماا يف يناهبصألا ميعن وبأ هقيرط نمو- (۱۱/۳) «فنصلا» يف ةبيش يبأ نباو (۲

 نب نامثع انث :(«نانملا حتفا- ۱۸۲/۴۷۷ /۷) (هدنسم) ف يمرادلاو -(۲ ۶۷۲/۱۷ /۳)

 -(هحيحصا يف ةميزخ نسباو ؛.(«يذوحألا ةفحت»- 1۹4 /۳۸4/۳) يذمرتلاو «ةبيش يبأ
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 :لاق هي هللا لوسر نع «رمع نع «رمع نب مصاع نع «هیبآ نع «ةورع نبا
 .«مِئاّصلا ٌرَطفأ ؛سمشلا تباغو «ُليللا َلَبقأَو ناهنلا رب اإ

 هلو :لاقف «هباتک يف حلا هللا ضرتفا حلا كلذكو :؟" هللادبع وبأ لاق |

 هللا لوسر نّیبف ۱۷ :نارمع لآ «اليبَس ها عطا نم سیل ج سانلا ىَلَع

 .ةدحاو ةرم الا رمعلا يف بجي ال جحل ا نُ :-هدارم هللا نع نّيبملا- هلل

 :ملسم نب عيبرلا انث :ليمش نب رضنلا ًابنآ :قاحسإ انثدح -۰

 نب دانه انث :(777/7) «نايبلا عماج» يف يربطلاو ءقاحسإ نب نوراه انث :الاق 4 /۳)->

 .هب ةدبع نع مهتسخ ؛يرسلا

 میعن وبآ هقیرط نمو- «هدنسم» يف ةماسآ يبأ نب ثراحلا هجرخآ :رهسم نب يلع - 1

 .-(۲۷۲/۱۷/۳) «هجرختسم» يف يناهبصألا

 (هجرختسسم) يف يناهبصألا ميعن وبأ هجرخآ :يدرواردلا دمحم نب زيزعلادبع -۷

(۳/ ۲/۱۷۶ ۶۷ ۲). 

 حیحص نم وهو «لصتم دانسإ وهو ءماشه قیرط نم الإ هظفحن ال» :ينيدملا نب يلع لاق
 .ارمع نع ىوري ام

 .*حیحص رمع نب مصاع ثیدحا :يئاسنلا لافو

 .؟حیحص نسح رمع ثیدح) :يدمرتلا لاقو

 هملعن ال» :-(۲۷۲/۱) «قورافلا دنسماو (۳/۸) «فارشألا ةفحت» يف امک- لاقو

 .«حيحص هدانساو دانسالا اذهب هجولا اذه نم الإ رمع نع یوری
 «دانسالا اذهب هجولا اذه نم الا رمع نع ىوري هملعن ال ثيدحلا اذهو» :رازبلا لاقو

 «رمع ةلالجل ؛رمع نع هانرکذف «هوحن ةي ينلا نع ىفوأ يبآ نبا یور دقو «حيحص هدانسإو
 .«هداتسا ةحصو

 .«ماشه ثيدح نم هيلع قفتم «حیحص) :(«ةيلحلا يف ميعن وبأ لاقو

 .«هتحص ىلع قفتم ثيدح اذه» :يوغبلا لاقو

 .طوطخملا نم ةدايز )١(

 نمو- )1١75/١/ ٦١( «هدنسم» يف هیوهار نب قاحسإ هجرخأ - حيحص هدانسإ ٠-

 .ءاوس هدنسب -((ناسحإ9- ۳۷۰۵ /۱۹-۲۰ /9) «هحیحصا يف نابح نبا هقيرط

 -«مالکلا مذ» يف يوره لا هقيرط نمو- «هثیدح» يف جارسلا قاحسإ نب دمحم هجرخأو
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 /0۳ /۲) «هننس يف ینطقرادلا هنعو- «يلامألا» يف يلماحاو ۲۸/۳۰۱۱۰۳۰۵ ۱)

 ۱ .هب لیمش نب رضنلا نع امهالک «ملسأ نب دالخ انث :-(۸

 هقیرط نمو- «هدنسم» يف یلعی وبأو .(۱۳۳۷ /۹۷۰/۲) «هحیحص» يف ملسم هجرخأو

 ظفاحا هقيرط نمو- (۳۱۰۸/۱۱/۶) «ملسم حیحص ىلع جرختسلا» يف يناهبصألا ميعن وبآ

 دمحأو -برح نب رم هز- ةمثيخ وبآ انث :الاق ؟-(5 47 /۲) (ربخلا ربخلا ةقفاوم» يف رجح نبا

 ۰۱۷۳و )١758/5/ ١4/7 «یرغصلا ننسلا» يف ىقهيبلا هقيرط نمو- (۱۰۲۰۰۷/۳۵۵ /1)

 :(6006 )١6/ «ةرهملا فاحتإ» يف امك ؛اهحیحصا يف ةناوع وبأو «-(733757/5) «یرکلا ننسلااو

 -۳۰۵ /۱) «مالکلا مذ» يف يورهلا هقيرط نمو- دعاص نباو «يناغصلا قاحسإ نب دمح انث

 يف يواحطلاو «قاقدلا حلاص نب قاحسإو «يقرودلا ميهاربإ نب بوقعي انث :-(5885

 نب عيبرلا نع «نوراه نب ديزي نع مهتتس ؛ةبیش نب يلع انث :(۱8۷۲/۱۰۹/6) اراثآلا لكشم»

 .هب ملسم

 .(حيحص ثيدح اذه» :ظفاحلا لاق

 :نوراه نب ديزيو ليمش نب رضنلا عباتو

 «ىبتجما» يف يئاسنلا هجرخأ :-يرصبلا ماشه وبآ- يموزخملا ةملس نب ةريغملا -۱

 ةريغملا نع كرابلا نب هللادبع نب دمحم انث :(686 ١/ /5) «ىربكلا نئسلا»و ۱۱۱-۱۱۰ /۵)

 .هب

 /۵۳/۲) «هننس) يف ينطقرادلا هجرخآ :-ورمع نب كللادبع- يدقعلا رماع وبأ -۲

 .هب هنع «ىنثملا نب دمحم قیرط نم ۹

 /۱۲۹/۶-۱۳۰) «هحیحص) يف ةميزخ نبأ هجرخآ :يسبعلا یسموم نب هللاديبع -۳

 /۱۵) «ةرهلا فاحتإ» يف امك ؛«هحیحص» يف ةناوع وبأو .يلهذلا ىيحي نب دمحم ان 4

 مهتثالث ؛دوعسم نب ديعس قيرط نم (۳۲۵/4-۳۲۲) يقهيبلاو ءيسوسرطلا ةيمأ وبأ انث ۵۵

 .هب هللاديبع نع

 )٩/ (هحیحصا يف نابح نبا هنعو- «هدنسم» يف یلعی وبآ هجرخآ :يرسلا نب رشب - 4

 .هب رشب نع «ضايع نب ليضف نب ةديبع وبأ انث :-(«ناسح|» - ۸

 «ةرهملا فاحتإ» يف امك ؛!هحیحصا يف ةناوع وبأ هجرخأ :ينيحليسلا قاحسإ نب ىيحي -۵

 نسم (۳۰۰/۱-۲۸/۳۰۲) «مالکلا مذ» يف يورهلاو «ءاجر نب رامعو خيش نبا انث :( 005 /15)

 .هب ىيحي نع مهتثالث ؛یسوم نب رشب قيرط
 = :يشرقلا ملسم نب عيبرلا عباتو
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 ذاعم نب ذاعم قيرط نم (۱۸۳۱/4) «هحیحص» يف ملسم هجرخأ :جاجحلا نب ةيعش ١- ت

 /۱۵) دمحأو ءليمش نب رضنلا أبنأ )4١/٠١١/١(: «هدنسم» يف هيوهار نب قاحسإو «يربعلا

 يف يوره لا هقيرط نمو- «هدنسما يف عينم نب دمحأو «-ردنغ- رفعج نب دمحم انث :(۹۸۸۷ ۷

 .هب ةبعش نع مهتعبرأ ؛راوس نب ةبابش انث :-(۳۰ /۳۰۷ /۱) «مالكلا مذا

 ۸۷۲ /۱)و «عیکو انث :(۸1/۱۵-4۷۸۰/۸۵) دمحأ هجرخآ :ةملس نب داه -۲

 يبهذلاو ۲۹ /۳۰۲۱/۱-۳۰۷) «مالکلا مذا يف يورماو يدهم نب نهرلادبع ان ۸

 نامثع نب يلع قیرط نم (۸۳۵ /۳) «ظافحا ةركذت»و ۵4۰0 /۱6) «ءالبنلا مالعأ ريس يف

 یقتنلا-۲۹/6۰) «هثیدح نم رشع سداسلا ءزجلا» يف زازرلا يرتخبلا نب رفعج وبأو يقحاللا

 نب سنوي قیرط نم (۲۲۲/۲۲۱/۱) «هقفتلاو هیقفلا» يف يدادغبلا بيطخلا هقیرط نمو- (هنم

 .هب ةملس نب دامح نع مهتعبرآ ؛بدؤملا دمحم

 نب يلع قیرط نم )١9/9( «نایبلا عماج» يف يربطلا هجرخآ :دقاو نب نيسحلا -

 .هب نيسحلا نع امهالك ؛-ةليمت يبآ- حضاو نب ىيحيو «قيقش نب نسحلا

 :مهنم ؛ظافحلا تاقثلا نم عمج دايز نب دمحم عباتو

 ملسم هنعو- «هدنسما يف يندعلا رمع يبأ نبا هجرخآ :جرعألا زمره نب نهرلادبع - ١

 يف رجح نبا ظفاحلاو .(۱۰۳/۷) «ىربكلا ننسلا» يف ىقهيبلاو (۱۸۳۱/4) «هحیحصا يف

 يف يعفاشلاو 6۱۱۲۵ ٤۷۷-٤۷۸/ /۲) «هدنسم# يف يديمحلاو )١/ ٠١(-« «راكفألا جئاتن»

 «یرکلا ننسلا» يف يقهيبلا هقیرط نمو- (۱۳/۵) «مآلا»و «(هبیترت - ۲۵/۷ /۱) «دنسلا)

 نباو -(۱۹۹/۱) «ةنْسلا حرش» يف يوغبلاو ۱۰۲ /۱) «راثگلاو ننسلا ةفرعم»و ۱۱۳ /۷)

 مهتعبرأ ؛يدامرلا راشب نب ميهاربإ قیرط نم («ناسح!» - ۱۸/۱۹۸ /۱) «هحیحص) يف نابح

 .هب جرعالا نع هدانزلا يبأ نع «ةنیبع نب نایفس نع
 .(هتحص ىلع قفتم ثيدح اذه» :یوغبلا لاق

 :هنییع نبا عباتو

 نمو- (۷۲۸۸/۲۰۱/۱۳) «هحیحص) يف يراخبلا هجرخآ :سنا نب كلام مامالا -أ

 اراکف الا جئاتن» يف ظفاحلاو ء(«ناسحإ» - ۱۹۹/۱-۱۹/۲۰۰) «هحیحص» يف نابح نبا هقيرط

 «يرابلا حتف» يف امك ؛«أطوملا يف تسيل ىتلا كلام بئارغ» يف یتطقرادلاو .-(۱۵-۱)

 سیوآ يبأ نب ليعامسإ نع (۲۹۹/۱-۲۲/۳۰۰) «مالسكلا مذ» يف يورفاو ۵)

 «ةعامجلاو ةئّسسلا لهأ داقتعا لوصأ حرش» يف يئاكلاللاو .«كلام بئارغ» يف ينطقرادلاو

 >نع قرط نم (۲۶/۳۰۱و ۲۳ /۳۰۰/۱) (هلهأو مالکلا مذ» يف يورفاو ۳2۳۰۱۶۸
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 قیرط نم (۲۱۰/۱۳) «حتفلا» يف امك ؛«كلام بئارغا يف نطقرادلاو .بهو نب هللادبع-

 .يورفلا دمحم نب قاحسإو «يسيوألا هللادبع نب زيزعلادبعو «-ةرق يبأ- قراط نب ىسوم
 هل «أطوملا» يف اذهو- كلام مامإلا نع مهتعبس ؛ملسم نب ديلولاو «ينابيشلا نسحلا نب دمحمو

 .هب -(ينابيشلا نسحلا نب دمحم ةياور - 997/810

 هتخأ نبا الإ كلام نع هوري مل «نسح بيرغ ريبك حيحص ثيدح اذه» :يورما لاق

 .«يرصملا و -يندملا سيوأ يبأ نب ليعامسإ-

 امهعم ينطقرادلا ركذ دقو !لاق اذك» :- - (۲۲۰/۱۳) «حتفلا» يف ظفاحلا لاق

 .يراخبلا خویش نم امهو ۳ زیزعلادبعو يورفلا دمحم نب قاحسإ

 يبأ قيرط نمو «ةعبرألا ءالؤه قرط نم «اطوملا يف تسيل ىتلا كلام بئارغ» يف هجرخأو

 ينابيشلا نسحلا نب دمحم قیرط نمو ؛ملسم نب ديلولا قيرط نمو «-ةرق نب ىسوم- ةرق
 .«ةعبس اولمکف -اضيأ- كلام نع مهتئالث ؟-ةفينح يبأ بحاص-

 ءديعس نب ةبيتق انث :(۱۸۳۱/6) «(هحيحص» يف ملسم هجرخأ :نهرلادبع نب ةريغملا -ب

 .هب ةريغملا نع

 نم )1700/190/11١( «هدنسم) يف ىلعي وبأ هجرخأ :دانزلا يبأ نب نهرلادبع -ت

 نم 111/114 /1) «داقتعالا لوصمأ عرش يف يناكلالاو يطساولا هللادبع نب دلاخ قيرط

 هب ”نمحرلادبع نع امهالك ءبهو نب هللادبع قيرط
 ۱۷۵۰۱ /434/15) دحأ هجرخأ :-نعنع دقو سلدم- قاحسإ نب دمحم -ث

 ؛-(۲۹/۳۰۲/۱) «مالکلا مذ» يف يورهملا هقيرط نمو- «هدنسم» يف ةماسأ يبأ نب ثراحلاو

 .هب قاحسإ نبا نع «نوراه نب ديزي انث :الاق

 هيف ءزج» يف ئرقملا نب ركب وبأ هجرخأ :-فورعملا ئرقملا- يندملا ميعن يبأ نب عفان -ج

 -۱۷۵/۱ وأ ۰۱۱۱۵ )6١/5/ «دئاوفلا» يف يزارلا مامتو ۲/۲۱(۰) «ميعن يبأ نب , عفان ثيداحأ

 .هب هنع .كيدف يبأ نبا قيرط نم (هبيترت - ١١1١7

 .(۳۰۱/۱-۲۵/۳۰۲) «مالکلا مذ» يف يورما هجرخأ :يركشيلا رمع نب ءاقرو حب

 يف ملسم هنعو- «هدنسم» يف ةبيش يبأ نبا هجرخآ :نامسلا -ناوکذ- حلاص وبأ -۲

 < مالكلا مذ» يف يورهلا هقيرط نمو- (۲۰۷۹/۷ /۵) يذمرتلاو .-(۱۸۳۱ )٤/ (هحيحصاا

 «غلاب مهو وهو !يندملا قاحسإ نب نمحرلادبع هنأ (61۸/۱۲-41۹) «دنسملا» ىلع نوقلعملا هنظ ()

 .ادج ريثكلا ءيشلا تامهوتلا هذه لثم نم مهو ء.ححصيلو مهيلع كردتسيلف «غباس لاجرلا ملعب لهجو
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 وبآو ۱۸۳۱/4(۰) «هحیحص)» يف ملسمو «يرسلا نب دانه انث :-(۳۰۸/۱-۳۲/۳۰۹) «هلهأو =

 «بسیرک وبآ انث :الاق ۳۰ /۱۳۹) «هدئاوف نم لوألا ءزجلا» يف زرطلا نب ایرکز نب مساقلا ركب

 يف زرطلا نباو «نانس نب دمحأ قیرط نم (۳۰۸/۱-۳۲/۳۰۹) «هلهأو مالکلا مذ» يف يورماو

 ةيواعم يبأ نع مهتسخ ؛ریهز نب ضایف قیرط نم (۳۵/۱۳۹) «هدئاوف نم لوألا ءزجلا»

 .هب حلاص يبأ نع «شمعألا نع «ريرضلا

 .(حيحص نسح ثيدح اذه» :يذمرتلا لاق

 :ةيواعم ابأ عباتو

 (هحیحص) يف ملسمو (۱۰۶۲۹/۲۲۸/۱۷) دمحأ هجرخآ :ريمن نب هللادبع -أ

 -دمحم نب فسوي- مساقلا وبأو ۱۰۳ /۷) يقهيبلاو یغن نب هللادبع نب دمحم انث :(۱/0)

 )575١/ ١١١( -«تایناورهلا» ب فورعلا- «بئارغلاو حاحصلا ةبختنملا دئاوفلا» يف يناورهملا

 .هب ريم نب هللادبع نع مهتثالث ؛نافع نب يلع نب نسحلا قيرط نم
 /۱۳۸) «هدئاوف» يف زرطلا نباو ۲/۳ )١/ هجام نبا هجرخأ :ديمحلادبع نب ريرج -ب

 نب دمحم نع -(۳۶/۳۱۰/۱) «هلهآو مالكلا مذ» يف يورملا هقيرط نمو- جارسلاو 1

 «ةيجانلا ةفرفلا ةعيرش نع ةنابإلا» يف ةطب نبا هقيرط نمو -دواد وبأو «يئارجرجلا حابصلا
 (مالکلا مذ» يف يورهملا هقيرط نمو- جارسلاو «ورمع نب دمحم انث :-(۲۸۷ /۳۹۳-۳۹۲ /۱)

 :(۳/۱۳۸) «هدئاوف» يف زرطلا نباو .دیعس نب ةبيتقو هیوهار نب قاحس) انث +( /1)

 -۹۱) «هتخیشم» يف رقصلا يسبآ نب رهاط وبأو «عيكو نب نایفسو ناطقلا یسوم نب فسوی انث
 قیرط نم -(۱۱7 /4) «بلح خيرات يف بلطلا ةيغب» يف میدعلا نبا هقيرط نمو- (۲۵ ۲

 .هب ريرج نع مهتعبس ؛يصيصلا ةمادق نب دمحم

 هجام نبا هنعو- «هدنسم)» يف ةبيش يبأ نبا هجرخأ :يضاقلا هللادبع نب كيرش -ت

 )١5/ دمحأو )769/1١(-, «خويشلا مجعم نم بختنملا» يف يناعمسلا هقيرط نموس )

 زرطملا نباو ناذاش- رماع نب دوسأ نع (۳۳/۱۳۸) «هدئاوف» يف زرطلا نباو ۶ ۰

 -۳۰۹/۱) «هلهآو مالكلا مذ» يف يورفاو .هيوهار نب قاحسإ انث :(۳۲/۱۳۸) «هدئاوف» يف

 .هب كيرش نع مهتعبرأ ؛ةبيش يبأ نب نامثع قيرط نم ۶۰

 .-ملاع ةقث وهو- ملسأ نب ديز :شمعألا عباتو

 نب ثيللا نب بيعش نب كلملادبع قيرط نم (5777/05) «هحیحص» يف نابح نبا هجرخأ

 .هب ديز نع «نالجع نب دمحم نع هدج نع «هيبآ نع «دعس
 = .هدعب امو هلبق اب حيحص وهو «نالجع نبا يف فورعملا مالكلل ؛نسح دنس اذهو :تلق
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 مالکلا مذ» يف يورشاو .(۱۸۳۱/4) «هحيحصا يف ملسم هجرخآ :هبنم نب مامه -۳ =

 هقیرط نمو- «هدنسم» يف هیوهار نب قاحسإو «عفار نب دمحم نع (۳۰۳-۲۷/۳۰ /۱) «هلهأو
 نمو- (۸۱۶/۹۰/۱۳) دمحأو -(«ناسح)) - ۲۱۰۵/8۵ /۵) «هحیحص) يف نابح نبا

 يف يملسلا فسوی نب دهآو )577/١(-« «ربخلا ربخلا ةقفاوم» يف رجح نبا ظفاحلا هقیرط

 «(۳۸۸ )١/ «ىربكلا ننسلا» يف يقهيبلا هقيرط نمو- )77١/75( «هبنم نب مامه ةفيحص)

 -۲۰۰و ۲۰/۲۰۰ )١/ (هحيحصا يف نابح نباو «-(۹۸/۱۹۷ /۱) (ةنسلا حرش» يف يوغبلاو

 «ةنابإلا» يف ةطب نباو .(۲۹۳/4) يقهيبلاو «يرسلا يبأ نبا قيرط نم («ناسحإ»- ١

 يبنلا لئامش يف راونألا»و ۹۹ /۱۹۸/۱-۱۹۹) (ةنلا حرش يف يوغبلاو .(۲۸۹/۳۹۱/۱)

 قيرط نم (۳۱۲-۳۱۳ /۵) «ءالبنلا مالعأ ريس» يف يبهذلاو ۱۲۳۱ /۷۲۸/۲-۷۱۹) «راتخلا

 نب ةملس قيرط نم (۳۰6/۱-۳۰۵) «هلهأو مالكلا مذ» يف يورهلاو «يدامرلا روصنم نب دمحأ

 رجح نبا ظفاحلا هقيرط نمو- «ملسم حيحص ىلع جرختسملا» يف يناهبصألا ميعن وبأو «بيبش
 مذا يف يورهلاو ۰۲۸۰۵/۳۹۱ /۱) «ةنابإللا» يف ةطب نباو ,-(5577 /۱) «ربخلا ربخلا ةقفاوم» يف

 - قازرلادبع نع مهتينامث ؛يربدلا ميهاربإ نب قاحسإ قيرط نم (۲۷ /۳۰۳/۱-۳۰) «مالكلا

 .هب مامه نع ؛رمعم نع- (۲۰۳۷/۲۲۰ /۱۱) هل «فنصلا» يف اذهو

 .«هتحص ىلع قفتم ثیدح اذه» :یوغبلا لاق

 .(حیحص ثیدح اذه» :ظفاحلا لاقو

 /4) «هحيحصا يف ملسم هجرخآ :بیسلا نب دیعسو نمحر لادبع نب ةملس وبأ -6

 ملسمو «يليألا ديزي نب سنوي قیرط نم (۱4۸/۱) ادیهمتلا» يف ربلادبع نباو ۰

 «هلهأو مال کلا مذ» يف يورطاو (۲۱۶/۱) «ىربكلا ننسلا» يف يقهيبلاو ١

 «ةنابالا» يف ةطب نباو «داما نب ةماسأ نسب هللادبع نب ديزي قیرط نم (۳۵/۳۱۲-۳۱۰/۱)

 -۳۱۰/۱) «مالکلا مذ» يف يورفاو ءدشار نب رمعم قیرط نم (۲۸4/۳۹۱-۳۹۰ /۱)

 .هب امهنع «يرهزلا نع مهتعبرآ ؛يديبزلا دیلولا نب دمحم قیرط نم ۲
 يبآ نع «ورمع نب دمحم نع «نوراه نب ديزي انث :(۱۰۵۳۱/۳۱/۱۰) دمحأ هجرخاو

 .هب هدحو ةملس

 .يرهزلا ةعباتمب حيحص وهو ؛ورمع نب دمحم يف ريسيلا مالكلل ؛نسح دنس اذهو

 ۲۷۱۵ /۱۳۰/۳) «طسسوالا مجعلا» يف يناربطلا هجرخأ :نيريس نب دمحم -۵

 يلع نع «يعيكولا رمع نب دمحأ نب میهاربا نع (۳۱/۳۰۸/۱) «هلهأو مالکلا مذ» يف يورفاو

 = ةميمت يبأ نب بويأو يسودرقلا ناسح نب ماشه نع «ةملس نب داح نع «يقحاللا نامثع نبا
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 لوسر بطح :لاق ؛-هنع هللا يضر- ةريره يبأ نع هدایز نب دمحم ۲۳ ينئدح

 ماقف جم | ٌمُكيَلَع ضّرف هللا نإ !سانلا اهي :لاقف سانلا ل هللا

 ضرعي هللا لوسرو «رارم ثالث كلذ لاق ىّبح ؟ ؟ماع لك يف : :لاقف ءلجر

 .هب نيريس نبا نع امهالك ؛ينايتخّسلا -ناسيك--

 .تاقث مهلك هلاجر ؛حیحص دنس اذهو :تلق

 .يورهلا هجرخأ .هب دامح نع -فیعض وهو- ملسأ نب حور :ًايلع عباتو

 «هدنسم) يف يديمحلاو 6 ۰ دما هجرحخآ :يسندلا نالجع -؟

 - (۱8۳ /0) «مالا»و «(هبيترت - ۲۶/6۷ /۱) «هدنسم» يف يعفاشلاو ۱۱۲۹/۷۸۷۷ /۲)

 ۱۰۱/۱(۰) «راثآلاو ننسلا ةفرعم»و ۱۰۳/۷(۰) «یربکلا ننسلا» يف یقهیبلا هقيرط نمو

 (هحيحص» يف نابح نیاو -(*۱۸/۱۱/۲) «هقفتملاو هيقفلا» يف يدادغبلا بيطخملاو

 هةنيبع نب نايفس نع مهتعبرأ ؛يدامرلا راشب نب ميهاربإ قيرط نم («ناسحإ»- 1948/1)
 .هب هيبأ نع «نالجع نب دمحم نع

 .ناقودص هابأو نالجع نبا ناف ؛نسح دنس اذهو :تلق

 (لسبنلا مصاع يبأ ثيدح» يف يّشكلا ملسم وبأو )23١106/417/17(« دمحأ هجرخأو
 «ةنابالا» يف ةطب نباو -(۳۱۲/۱-۳7/۳۱۳) «هلهأو مالكلا مذ» يف يوره لا هقيرط نمو -

 اٹ )4077/550/١6(: دمحأو «لیبنلا -دلخم نب كاحضلا- مصاع يبآ نع )

 نم (؟ناسحا»- )٥/ ٤1٥-۲۱۰۹/٤٦1 «هحیحص» يف نابح نباو «ناطقلا ديعس نب ىيحي

 .هب نالجع نب دمحم نع مهتثالث ؛دعس نب ثيللا قيرط
 :نامعتلا نب جيرس انث )17/4/1١/ 700 1١(: دمحأ هجرخأ :ةرمع يبأ نب نهرلادبع -۷

 .هب نهرلادبع نع «يلع نب لاله نع «يعازخلا ناميلس نب حيلف انث
 .هلبق اب حيحص هنكل ؛حیلف يف فورعلا مالكلل ؛تاعباتلاو دهاوشلا يف نسح دنس اذهو :تلق

 .(انث لح ) :«م) يف (۱)

 هصخف «ءيش لك ىلإ دصقلا :ةغللا يف جلا :(۳4۰ )١/ «ةياهنلا» يف ريثألا نبا لاق (۲)

 .ةمولعم طورش يذ «نيعم دصقب عرشلا
 تيبلا تججح :لوقت ءمسالا رسكلاو .ردصملا حتفلا :ليقو ءرسكلاو حتفلا :ناتغل هيفو

 .سايقلا ىلع قدحاولا ةّرملا :-حتفلاب- ةجحلاو ءاجح هجحأ

 .«ذاوشلا نم وهو ؛ةدحاولا ةرملا :-رسکلاب- ةجيلا :يرهوجلا لاقو
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 :لاق مث هاهب متمق اَمَل ؛اتبجو ولو تج من :تلق وَ :لاق مٹ نع

 ىلع مهفالتخاو ېهلارُسب مکلف ناک ْنَم م له امنف ؛مكتكرت ام ينوُرذ»

 )۳ ْنَع مکتیهت اَمَو «متطتسا ام هني اوُنأَف يش نم مکترتآ امف مهیا

 تن

 بو لک :لجر لاق اهل ضرف ا لا بره يبأ نع «ضايع يب

 تَبَجَوَل ؛مکن :تلق ْرَل» :لاق مش هرارم ثالث هنع ضرعاف !؟هللا لوسر

 نیذلا اهیآ اي یا ذه رم باو امل لع ْتَبَجَو او مک

 |" ۱ :ةدئاملا] مكت 7 مكل دبت نإ اي نَع اولان ال اونمآ

 نع «كيرشانت :مدآ نب ؛ ییح أبنأ :ميهاربإ نب قاحسٍ انثدحو - 75

 .طوطخملا يف سيل )١(

 .«نم» :«م» يف (۲)

 .هجولا اذه نم فنصملا هب درفت - حیحص هدانسإ ١-

 .حيحصلا لاجر تاقث مهلك هلاجر ؛حيحص دنس اذهو :تلق

 يبأ نع «-ثيدحلا نیل وهو- يرجملا ملسم نب ميهاربإ :ينابيشلا قاحسإ ابأ عباتو

 .هب ضايع

 يواحطلاو «ناميلس نب ميحرلادبع قيرط نم (۱۸/۹) «نايبلا عماج» يف يربطلا هج رخآ

 «هننس) يف ىنطقرادلاو .ثایغ نب صفح قيرط نم (۱۷۳/۱۱۰/4) «راثآلا لکشم» يف

 مالكلا مذا يف يورملا هقيرط نمو- يدع نباو «لیضف نب دمحم قيرط نم (۲۷۰ /۳ 9

 .هب يرجهلا نع مهتعبرأ ؛رمحألا دلاخ يبأ قرط نم )7517/1١//717(- «هلهأو

 .فيعض دنس اذهو :تلق

 .نيعباتلا رابك نم «ةقث مرضخم ؛يسنعلا دوسألا نب ورمع وه :ضايع وبأ

 .(هدهاشو ىرخألا هقرطب حيحص وهو) فيعض هدانسإ -۲

 .هب مدآ نب ىيحي انث :(۱۳۸/۵-۲۹۹۲/۱۳۹) دمحأ هجرخأ

 --(۲۷۱/۷۱/) دمحأ هنعو- (۲۷۹۱ /۳۹۳ )٤/ «هدنسم» يف يسلايطلا هجرخأو
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 دمحأو «يسبعلا یسوم نب هللادیبع انث :(«نانلا حتف»- ۱۹۱۷ /4۵۲ /۷) «هدنسم» يف يمرادلاود

 /۱) «هريسفت» يف رذنملا نباو «يريبزلا دمحأ وبآ انث :(۲۹۰۹/۱۲۰/۵و ۲۰۲۱۳ ۰7 /5)

 .هب يضاقلا هللادبع نب كيرش نع مهتعبرآ ؛ينامحلا ديمحلادبع نب ىيحي قیرط نم ۲

 :ناتلع هيف ؛فیعض دنس اذهو :تلق

 .نقلی ابر ناکو «ةبرطضم -صوصخلا هجو یلع- ةمرکع نع برح نب كامس ةياور :ىلوألا

 .ءاضقلا يلو ذنم هظفح ريغت دقو ءأطخلا ريثك قودص -اذه- كيرش :ةيناثلا

 .هتمذ تئربف ؛عبوت -اذه- اکیرش نکل

 /۳۹۳/4) «هدنسم» يف يسلايطلا هجرخا :يفنحا -میلس نب مالس- صوح الا وبأ :هعبات

 نباو -(۱۳/۱) «ةمکحا ءابنالا يف ةمهبلا ءامسالا» يف يدادغبلا بيطخلا هقیرط نمو- ۷۱

 .(4۱۰ /۵0-۵ /۲) «یقتنلا» يف دوراجلا

 .-«بیرقتلا» يف امك ؛فيعض وهو- روث يبأ نب دیلولا :هعباتو
 .(07//757513 5 /۲) «هننس» يف ينطقرادلا هجرخأ

 كلذلو «دهاوشلاو تاعباتملا يف اهب ساب ال قيرطلا هذهف كلذ عمو «ىلوألا ةلعلا تيقبف

 يف هب سأب ال دانسإ وهو» :(۱۵۰/6) «ليلغلا ءاورإ» يف -هللا همحر- ينابلألا مامإلا انخیش لاق

 .«تاعباتملا

 :اهب حصي ىرخأ قيرط ثيدحللو

 يف ىنطقرادلاو ۳۰۸۱/۰ /5) «ىربكلا ننسلالو ۱ ) «ىبتجما» يف يئاسنلا اهجرخأ

 ؛ميرم يبأ نب ةملس نب ىسوم نع ؛ميرم يبأ نب ديعس نع نيقيرط نم (1774 /۵۵۳ /۲) !نتسلا»

 .هب سابع نبا نع «-ةيمأ نب ديزي- يلؤدلا نانس يبأ نع «يرهزلا نع «ديمح نب ليلجلادبع نع
 ال :ديمح نب ليلجلادبعوا :(۲۷۲/6) «ماهیالاو مهولا نايب» يف يسافلا ناطقلا نبا لاق

 وه هتياورو هنع يرصملا ةملس نب ىسوم ةياور نم رثكأب متاح يبأ نبا هركذي لو !هلاح فرعت
 .نارمع يبأ نب دلاخو باهش نبا نع

 بهو نبا نأ :امهريغ ركذو اضیا- هنع ىور نالجع نبا نإ :لاق هنإف ؛يراخبلا امأف

 .-اضيأ- هغ ىور

 !هتقث نم يغتبي اميف فاك ريغ هلك اذهو

 يف هركذ رجنا هنكل ؛هركذ ناظم يف روكذم ريغ ءلوهجمف ؛يرصلا ةملس نب ىسوم امأو
 .(هملعاف ؛امهلجأ نم حصي ال ثيدحلاف ؛روكذملا ليلجلادبع باب

 -نباو بهو نبا ىلع ناطقلا نبا رصتقا دقف ؛ديمح نب ليلجلادبع امأ !كنع هللا افع :تلق



 ۳١۱ يزورملل - « ةنسلا د بانک

 -ينالقسعلاو يزملا :نيظفاحلاك- هريغ داز امنيب !هنع ىور نم نمض ةملس نب ىسومو نالجع-

 .هنع ىور نم نمض -قودص وهو- بويأ نب ییجیو «-ةقث وهو- ديزي نب عفان
 نب دمحأ لاقو «سأب هب سيل :هنع لاق يئاسنلا مامإلا نأ -هللا هحر- ناطقلا نبا تافو

 .نابح نبا هقثوو «ةقث :يرصملا حلاص

 )1١١57/5(. «بيذهتلا بیذهت»و ء(۳۹۸ )۱١/ «لامکلا بيذهت» :رظنا

 يف رجح نبا ظفاحلا لاق كلذلو ؛نسحلا ةبتر نع هثيدح لزني ال هلاح اذه لجرف

 .(هب سأب ال) :-يئاسنلا لوق ادمتعم- «بيرقتلا»

 همحر- ناطقلا نبا نأ عم ؟ال مآ هتلادعو لجرلا ةقث نم هب يغتبي اميف فاك اذه لهف

 نع تاقثلا ةياور دوجو عم اميس ال «نابح نباو يئاسنلا قيثوت ىلع دمتعي ام اريثك -هللا
 .ملعأ هللاو يوارلا

 نب ديعسو «بهو نب هللادبع هنع ىور دقف :لوهجم ريغ فورعمف ؛ةملس نب ىسوم امأو

 .نابح نبا هقثوو «يرصبلا مالس نب ىيحيو میرم يبأ نب مكحلا

 نبا الإ هقثوي مل ذإ ؛هلاح يف رظنلا يقبو «هنع عمجلا اذه ةياورب هنيع ةلاهج تعفتراف

 تاعباتملا يف اميس ال هثيدح لبقیو هب دهشتسي كلذ عمو «هلهاستب فورعم وهو «نابح
 عبوت دقو «نيلف ؛الإو «عباتی ثيح :ىنعي ؛لوبقم» :«بیرقتلا» يف ظفاحلا لاق كلذلو .دهاوشلاو

 .يتأيس امكو «مدقت امك هيلع

 ناظم يف روكذم ريغ ةملس نب ىسوم :لاق فيك -هللا هحر- ناطقلا نبا نم بجعلاو

 ؟ليلجلادبع باب يف هركذ رجنا هنكل «هرکذ

 ۰۱۲۰۷/۲۸6 /۷) «ريبكلا خيراتلا» يف هتمجرت درفآ -هللا هحر- يراخبلا مامالا نأ عم

 .ةلقتسم هجرت هل لعجو

 (تاقثلا» يف نابح نباو ۱6۵ /۸) «لیدعتلاو حرجلا» يف متاح يبأ نبا كلذ ىلع هعبتو

 )9/ ١5١(.

 بیذهت» يف يزملا ظفاحلاك ؛نأشلا اذه يف نوصصختلا ملعلا لهأ جرد كلذ ىلعو

 .(۳۱/۱۰) «بيذهتلا بيذهت» يف ينالقسعلاو ء(۷۲ /۲۹) «لامکلا

 :هعبات ؛ديمح نب ليلجلادبع عبوت دقو
 «هننس) يف نطقرادلا هجرخأ :-قودص وهو- رفاسم نب دلاخ نب نهرلادبع - ١

 نب مشاه قيرط نم (4۷۰/۱) مكاحلاو «يدامرلا روصنم نب دمحأ قيرط نم (7571 /۵۳۲ /۲)
 .هب نمحر لادبع نع «دعس نب ثيللا نع «يرصلا حلاص نب هللادبع نع امهالك ؟سنوي

 -.حلاص نب هللادبع يف فورعلا مالكلل ؛دهاوشلاو تاعباتملا يف نسح دنس اذهو :تلق
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 نم حلاص نب هللادبع ثيدح لبقي نيذلا ظافحلا ةذباهج نم اسيل سنوي نباو يدامرلاو-
 .«يراسلا يده» يف ظفاحلا هررق امك ؛مهتهج

 يف ةبيش يبأ نبا هجرخأ :-يرهزلا يف الإ ؛ةقث وهو- يطساولا نيسح نب نايفس -۲
 /0) دمحأو (؟بختنم»- 7777/01/7 )١/ «هدنسا يف ديمح نب دبعو ۰۸۵ /5) «فنصملا»

 /۱۳۹ /۲) دواد وبأو «-(۸۷ /۳۲) «لامکلا بيذهت» يف يزلا هقيرط نمو- ۲ ۱

 نب بوقعی انث :(۲۸۸۲/۹۱۳/۲) هجام نباو .برح نب ربهزو ةبيش ىبأ نب نامنع انن ١

 «یدامرلا روصنم نب دمحأ قیرط نم (۲۱۲۱۲/۵۳۲/۲) «هننس» يف ينطقرادلاو «يقرودلا ميهاربإ

 ةفرعم»و ۱6۷۰ /۱۳۷/۲-۱۳۸) «ىرغصلا ننسلا» يف يقهيبلا هنعو- (41۱/۱) مكاحلاو

 نب ديزي نع مهتينامث ؛دوعسم نب ديعس قيرط نم- ٤۷۱/ ۲٠٠۳( /۳) «راثآلاو ننسلا

 .هب نايفس نع "نوراه
 نايفس ةياور نأ الإ ؛تاقث مهلك هلاجر .دهاوشلاو تاعباتلا يف نسح دنس اذهو :تلق

 .اهب دهشتسيف .فعضلا ةديدش تسيل نكل ؛ةفيعض ةصاخ يرهزلا نع نيسح نبا

 ' امهنإف ؛هاج رح مو .يلؤدلا وه -اذه- نانس وبأو ! حيحص دانسإ اذه :مكاحلا لاق

 .يهذلا هقفاوو .'مهثيدح عمجم نيذلا تاقثلا نم وهو ءنيسح نب نايفسل اجرخي

 يف يمرادلا هجرخأ :-يرمهزلا ريغ يف هب ساب ال وهو- يطساولا ريثك نب ناميلس -۳
 ۲۳۰/۱۵۱/) دمحآو «يدبعلا ريثك نب دمحم انث :(«نانملا حتف»- ۱۹٩۱۲/۶۵۱ /۷) «هدنسم)

 يف یتطقرادلاو ملسم نب نافع نع (۳۲7/6) «یربکلا ننسلا» يف يقهيبلاو ۲4۲/۳۹۲ و

 .هب نامیلس نع مهتئالث ؛یسلایطلا دیلولا يبآ قیرط نم (۲۱۱۳/۵۳۲/۲) «هننس»

 .هقباسك هدنسو :تلق

 ٤- دمحأ هجرخآ :-یطخب قودص وهو- ةصفح يبأ نب دمحم )۳۵۱۰/۵۸/۵(

 ینطقرادلاو ءيناغصلا قاحسإ نب دمحم انن 4 /۳۰۹/۱-۳۷۰) «ةکم رابخأ» يف يهكافلاو

 مكاحلاو ۲۲۲۱۰/۵۳۲ /۲) «هننس» يف )١/  ۰يقهيبلاو «يرودلا دمحم نب سابع قيرط نم

 ) نم (۲۱۱۰/۵۳۲/۲) «هننس! يف ینطقرادلاو .غئاصلا ليعامسإ نب دمحم قیرط نم

 .هب دمحم نع ةدابع نب حور نع مهتسخ ؟باكشإ نب يلع قیرط
 ريغ ؛تاقث مهلك هلاجر ناف ؛ثيدحلا قرط ىوقأ وهو «هتاذل نسح دنس اذهو :تلق

 يف ناخيشلا هب جتحا دقو «فلاخ ملام ثيدحلا نسح قودص وهو «ةصفح يبأ نب دمحم

 = .يرهزلا نع هتياور يف !امهحیحص)

 .(۲۷۰/۵) «فارشألا ةفحت» نم بيوصتلاو !«ميهاربإ» :ىلإ «هجام نبا نئس» يف تفرحت (أ)
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 نع لک ینلا لجر لاس :لاق ؛سابع نبا نع «ةمركع نع «برح نب كامس

 ؛ماع لك يِف :تلق ولو ءةجَح اسم لك یلع» :لاقف ؟ماع لک يف جحا

 .«ناكل

 نب روصنم انث :جشألا -ديعس نب هللا دبع- ديعس وبأ انثدح -۳

 نمو- )5577/6-07١/554"7( دمحأ هجرخأ :-فيعض وهو- حلاص نبةعمز -۵ =

 «ةدابع نب حور انث :-(۱۳/۱) «ةمکحا ءابنألا يف ةمهبلا ءامسألا» يف يدادغبلا بيطخلا هقيرط

 .هب ةعمز نع

 هب ساب ال نكل "بیرقتلا» يف امك ؛فیعض -اذه- ةعمز ناف ؛فيعض دنس اذهو :تلق

 .دهاوشلاو تاعباتملا يف

 «فنصملا» يف ةبيش يبأ نبا هجرخأ دقف ؛حیرختلا ردص يف هيلإ ترشآ يذلا دهاشلا امأو

 -1711/5) «هدنسم» يف يلصوملا ىلعي وبأو ۲۸۸۵/۹۱۳/۲(۰) هجام نباو ؛((86/4)

 7١5-/1١11/ /5) «ةراتخلا ثيداحألا» يف يسدقلا ءايضلا هقيرط نمو- ۲

 :-(۲۲۲۷ /۲۱۵-۲۱۲ /5) «ةراتخلا» يف يسدقلا ءایضلا هقيرط نمو- يناريطلاو ۹

 نب نعم نب ةديبع يبأ نب دمحم نع امهالک «ريمن نب هللادبع نب دمحم انث :اولاق ؛مانغ نب ديبع انث

 .هب سنأ نع «نايفس يبأ نع «شمعألا نع «-نعم نب كلملادبع- هيبأ نع «يدوعسملا نم رلادبع

 .«حيحص دانسإ اذه» :(۱۸۰ /۳) «ةجاجزلا حابصم» يف يريصوبلا لاق

 هدانسإو» :لاقف ٠١١(« /5) «لیلغلا ءاورإ» يف -هللا هحر- ينابلألا مامإلا انخيش هقفاوو

 .(يريصوبلا لاق امك ؛حیحص

 هل دهشيو ءاذه هدهاشو «هقرط عومجع -بير نود- حيحص ثيدحلا نإ :لوقلا ةلمحو

 .يتالا بلاط يبأ نب يلع ثيدحو «قباسلا ةريره يبأ ثيدح ةلمجلا يف -اضيأ-

 ۸١٤/۱۷۸ /۳) يذمرتلا هجرخأ - (هلبق امب حيحص وهو) فيعض هدانسإ -۳

 رحبلا» يف رازبلاو ,(011/ )593/١/ «هدنسم) يف يلصوملا ىلعي وبأو 6۳۱۵۵ /؟هت /هو

 «نارمع لآ )1١١5/519- «هریسفت» يف متاح يبآ نباو ۹۱۳ /۱۲۱/۳-۱۲۷) «راخزلا

 «هننسا يف ینطقرادلاو ۷۹/۲۵۲6 )٤/ !ماكحألا رصتخم» يف يسوطلاو .(١؟١ا//غو

 «قرتفملاو قفتملا» يف يدادغبلا بيطخلاو «بتاكلا نهرلادبع نب دادزي نع( ۲۲۳۳ /۲)

 ءزج» يف اذهو- جشألا ديعس يبأ نع مهتعبس ؛يضاقلا دمحم نب دمحأ قيرط نم (ب/۱۷۳)

 < .ءاوس هدنسب هب ٤(- /55) (هثيدح نم
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 -۲۳۹/۲) دمحأو «يسفانطلا دمحم نب يلع انث :(۲۸۸4/۹۱۳ /۲) هجام نبا هجرخأو =

 يدحاولاو )۷۲/٠١(« «مالسلا ةنيدم خيرات» يف يدادغبلا بيطخلا هقيرط نمو- ۷
 نباو 00۸-۵۵۹ /۲۸) «لامكلا بيذهتا يف يزلاو .(57١-١51١ص) «لوزنلا بابسأل يف

 نب دمحم نع («ب/۱۷۳) «قرتفملاو قفتملا» يف يدادغبلا بيطخلاو .(758854 ۹۲۳ /۲) هجام

 )١757/7- «راخزلا رحبلا» يف رازبلاو ۵4۲/4۱۲ /۱) «هدنسم» يف ىلعي وبأو من نب هللادبع

 انت :اولاق ؛-(۲ ۱۱۱/۵۳۳ /7) «هننس» يف یطقرادلا هنعو- (يلامألا» يف ىلماحملاو ۷

 هنعو- (يلامألا» ف يلماحاو ۷۷۲ ۳۹۸-۱۳۹۹ /۱) (ةکم رابخا) 2 ىهكافلاو «ینثلا نب دمحم

 ينارفعزلا حابصلا نب دمحم نب نسحلا انث :الاق ؛ 71 / /۲) «هننسا) يف يتطق رادلا

 (۲۳۸۸/۱) «ءافعضلا يف لماکلا» يف يدع نباو (۱۳۳۸/۶) «ریبکلا ءافعضلا» يف يليقعلاو

 «نایبلا عماج» يف يربطلاو -«هیودعس» ب فورعلا- يطساولا نامیلس نب دیعس قیرط نم
 ؛يدهنلا ميهاربإ نب لو قيرط نم (۲۹۳/۲-۲۹۹) مكاسحلاو "بیرک وبآ انث :(۱۸/۹)

 .هب “نادرو نب روصنم نع مهتينامث

 يبآ نب دیعس :يرتخبلا يبأ مساو بیرغ نسح ثيدح يلع ثیدح» :يذمرتلا لاق
 .«زوریف نب دیعس وهو ؛نارمع

 ؛رظن لاق امیفو» :هلوقب (۱۰۱/۲) «میظعلا نآرقلا ريسفت» يف رثک نبا ظفاحلا هبقعت دقو

 .«يلع نم يرتخبلا وبآ عمسی مل :لاق يراخبلا نال

 يف هسفن ريثك نبا ظفاحلا هلقن ام :ريثك نبا بقعت ىلع رکعی نکل ؛لاق امك وهو :تلق

 «لامکلا بيذهت»و (۳۷۸/۷) «فارشألا ةفحت» يف يزملا هخيشل اعبت ۰۲۸۰۱ /۳) (هريسفتا

 :ثيدحلل هتياور بقع لاق هنآ هسفن يذمرتلا نع )۲٨/ ٥٥۹(

 .«ًايلع كردي مل يرتخبلا وبأ :لوقي ادم تعمسو ؛هجولا اذه نم بیرغا

 وهو !«يذوحألا ةفحت» نم اذکو عوبطلا «يذمرتلا ننس» نم هتمرب طقاس مالکلا اذهو

 .ملعا هّلاو هیلع بقعت امم -هللا هحر- يذمرتلا مامالا ةحاس ئربي هنإف ؛ةياغ مهم

 :عاطقنالاب ثيدحلا لعأ نمو

 اذه نم الإ يلع نع ىوري هملعن ال ثيدحلا اذهو» :هبقع لاق هنإف «رازبلا ظفاحلا -۱
 ِ .«يلع نم عمسي مل هنأ :يرتخبلا يبأ يف انركذ مدقت دقو دانسالا اذهب هجولا

 .اعوطقم هركذ لب «ىلعألا دبع نب يلع قوف ْنَم ركذي مل نكل ()
 يدزألا نأ :ديز يبأ نب روصنم» :ىلإ «لوزنلا بابسأ» ينو «ناذاز ىلإ «كردتسلا» يف تفرحت (ب)
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 يل نع ا نع لس دع نب يلع انث : يدسألا دمح ويا نادرو

 ؟ءاعلك يفأ لا لوسر ایا "اولا ؛[۹۷ :نارمع لآ] هی هيلإ عالم

 اي# :تلزنف ««ْتَبَجَول (معن :تلق ولو ءال» لاق ؟ماع لك يفا :اولاق تکسف

 ۱-۱ :ةدئالا] «مكؤُسَت مكل دنت نإ ءايَ ْنَع 2 اولان ال اونَمآ نیذلا ای

 نيف ۷ :ةرقبلا] 4جحلا نهیف ضَرف ْنَمفل : - لجو زع- هللا لاقو

 ححلا تيقاومو لالمالا رّسفو «لالهإلا : :وه (؟ ؛حجحلا ضرف نأ :هتنسب ةا ینلا

 جا رومأ نم كلذ ريغو «هسبلي ال امم مرحلا سبلي ام نيبو ءاعيمج ةرمعلاو
 :كلذ . نم ؛هللا باتك يف هنايب سيل اگ

 متاح أبنأ :الاق ؛ميهاربإ نب قاحسإو «ةرارز نب ورمع انئدح ام - ۶6

 .«عطقنم هدنسو» )٤١١/۲(: «ریبخا صیخلتلا» يف لاق دقف ءرجح نبا ظفاحلا -۲ =

 :يلعثلا رماع نب ىلعألا دبع فعض يهو ؛ىرخأ ةلع ثيدحلا ينو

 نع دمحأ نب هللادبع لاق» :(۳ /۳) «ةيارلا بصنا يف امك ؛!مامإلا) يف ديعلا قيقد نبا لاق

 وبأ لافو ءيوقب سيل :متاح وبأو نيعم نبا لاقو «ثيدحلا فيعض ؛یلعشلا یلعالادبع :هيبأ

 .هفقو اعرو ثيدحلا عفر ابر ثیدخا فیعض :ةعرر

 :لّوَخُم :هلوقب يهذلا هبقعت «هيلع اتكاس ؛هکردتسم» يف ثيدحلا اذه مكاحلا رکذ الو

 .«دمحأ هفغض -رماع نبا وهو- یلعالادبعو يضفار

 اب حيحص وه نكل ؛ىلعألادبع فعضو «عاطقنالاب فيعض ثيدحلا نإ :لوقلا ةلمجو
 .«اذه نم حلصأ ديناسأب هجولا اذه ريغ نم ىوري اذهو» :هبقع يليقعلا لاق امك ؛هلبق

 يف ملسم هنعو -(هدنسم) يف هيوهار نب قاحسإ هجرخأ - حيحص هدانسإ -64

 «عادولا ةجح» يف يسلدنألا مزح نبا هقيرط نمو- )887/7-١1118/847( (هحيحصلا

 يناهبصألا ميعن وبأو ۳(۰ ۱۲ /58/1*1-779؟) «هحیحص» يف ةناوع وبأو «-(77/1675-166)

 /0) «ىربكلا ننسلا» يف يقهيبلاو ۲۸۲۷(۰ /۳۱۹/۳-۳۱۷) «ملسم حيحص ىلع جرختسملا يف

 .ءاوس هدنسب هب -(11415 /۲) «لقنلا يف جردلا لصولل لصفلا» يف يدادغبلا بيطخلاو 1-٩

 = .هب ةرارز نب ورمع قیرط نم (۳۳-4۳۸ /0) «ةوبنلا لئالد» يف يقهيبلا هجرخأو



 يزورملل - « ةنسلا » باتك ۳۹

 -(دوقفملا مسقلا- ۲۷٤و 1۲۲ و ۳۷۷-۳۸۱ ص ) «فنصملا» يف ةبيش يبأ نبا هجرخأو -

 -11/۳) «هدنسما يف ديمح نب دبعو (۸۸۲/۲-۱۲۱۸/۸۹۲) «هحیحص» يف ملسم هنعو

 وبأو «(«ناسح[»- ۳۹66 /۲۵۳-۲۵۹ /94) «هحیحصا يف نابح نباو («بختنم»- ۰

 يف يقهيبلاو ۲۸۲۷ ۳۱۲-۳۱۸ /۳) (ملسم حیحص ىلع جرختسلا» يف يناهبص الا ميعن

 ۱۸-۱۱۷۵/۱۸۹(۰ و ۱۱۶۲ /۱۷۹/۲) «یرغصلا نئسلا»و ۹۰-۰٩۱ /۵) «یرکلا ننسلا»

 يف یسرادلاو ۳۳-۳۸-2 /۵) «ةوبنلا لئالد»و ۲۹۷۱/۷۷ )٤/ «راثالاو ننسلا ةفرعم»و

 خيراشلا» يف ةمثيخ يبأ نباو «(«ناتلا حتف»- ۲ /۵ ۲۰و ۱۹۸۱ 0٤۹-٦۰۹ ٥/ /۷) «هدنسم)

 نب نوراهو «يناهبصألا دیعس نب دمحمو قارولا نابآ نب ليعامسإ نع (۷۰۸/۲۲۰) «رببکلا

 اهحیحص» يف ةناوع وبآ هنعو- (۳۹۱۹/۳۱/6و ۱۹۰۱۵ /۱۸۲-۱۸۲ /۲) دواد وبأو .فورعم

 ؟ىقتنملا» يف دوراجلا نباو -(70/۵-۹) «یربکلا ننسلا» يف يقهيبلاو ۳(۰ 4۰۲ /۳ ۱۹-۳ ۷۲)

 دمح نب هلادبع نع ۰۳۶۲ /۳۰۸/۲-۳۱۹) «هحیحص) يف ةناوع وبأو 41۹ /۹۲-۹۲/۲)

 ؟یرب کلا ننسلا» يف يئاسنلاو (۲۹۲۷/۲۱۰ /۵و ۸۵۱/۲۱۱ /۳) يذمرت لاو «يسليفنلا

 قرط نم ( ۰۲/۱-۳۰۱/4۰۳) «فحاصملا» يف دواد يبأ نباو ۰۳۹۲۲ /۱۳۰-۱۲۹/6)

 وبأو «نوراه نب ميهاربإ نع )١51١/5-7904/1١55( «ىربكلا» يف يئاسنلاو ءمدأ نب ىيحي نع

 ۳۲۲/۳۱۹۳۲۰۸ /۲) (هحيحصا يف ةناوع وبأ هنعو- (۱۸۲-۱۹۰۵/۱۸۲ /۲) دواد

 «هحیحص» يف نابح نباو (۱۰۲۲/۲-۳۰۱۷۶/۱۰۲۷) هجام نباو -(1/۰-۹) يقهيبلاو

 ننسلا»و ۹۰-۰٩۹۱ /۵) «یرکلا ننسلا» يف يقهيبلاو «(«ناسح!»-۳ ۹66 ۲۹۹-۲ ۵۳ )٩/

 نع (۳۳/۵-۳۸) «ةوبنلا لئالداو ۰۱۱۷۵ /۱۸-۱۸۸ و ۱۰۳ /۱۷۹/۲) «یرغصلا

 -۳7۸/۲) «هحیحص) يف ةناوع وبأ هنعو- (۱۸۲-۱۹۰۵/۱۸ /۲) دواد وبأو رامع نب ماشه

 نمرلادبع نسب نامیلسو ةبيش يبآ نب نامثع نع )1/۰-٩(- يقهيبلاو 8

 ؛يبجحلا باهولادبع نب هللادبع قيرط نم (۳۳-۳۸ /۵) «لئالدلا» يف يقهيبلاو «يقشمدلا

 .ارصتخم مهضعبو الوطم هاور مهضعبو «هب ليعامسإ نب متاح نع مهلك
 .«حيحص نسح ثيدح اذه» :يذمرتلا لاق

 :ليعامسإ نب متاح عباتو

 ١- «دنسلا» يف دمحأ هجرخأ :ناطقلا ديعس نب ىيحي )۳۲۸-۳۲۰/۲۲/ ۰۱66۰

 /؟) (هللادبع ةياور - هلئاسم»و ٩۷۷ /۷۳۱-۷۳۰ دواد وبأو ) ۱۹۰۹ /۱۸۷/۲و5/8١/

  ۹دوراجملا نباو «-(5147/7-545؟) «لصولل لصفلا» يف يدادغبلا بيطخلا هقيرط نمو-

 (ىقتنملا» يف )۹۱-۸۹ /۲/ ٦٥ ٤(« (هدئنسم) يف ىلصوملا ىلعي وبأو ) 7١78/757/5-۹۳و

  ۵الي يبلا تاءارق هيف ءزج» يف يرودلاو ؛(0۲4 /۲) «نايبلا عماج» يف يرطلاو -



 ۳۷ يزورملل - « هنسلا د بانک

 هللا دبع نب رباج انيتأ :لاق ؛هيبأ نع «دمح نب رفعج نع «لیعامس) نبا
 جرخ و هللا لوسر نإ :لاقف في هللا لوسر ةجح نع ينربخأ :تلقف
 بكر مث «دجسلا يف ةي هللا لوسر ىلصف ؛ةفيلحلا اذ ىتأ ىتح «هعم انجرخو

 يرصب دم ىلإ ترظنف :لاق «ءاديبلا ىلع هتقان هب توتسا اذإ ىتح .ءاوصقلا

 .كلذ لثم هفلخ نمو «كلذ لثم هنيي نعو «شامو «بکار نم «هيدي نيب نم

 لمع امو «هلیوأت فرعي وهو «نآرقلا لزني هيلعو ءانرهظأ نيب ةَ هللا لوسرو
 كيرش ۵ ال كل كل !مُهْللا كيب :دیحوتلاب لهأف «هب انلمع ؟ءيش نم هب

 .«كلل كيرش ال تلاوت ةا دنا نإ هتل كل

 :جحلا ضرف نأ ىلع -مهدعب نّمو- ةباحصلا نم ملعلا لهآ قفتاو
 .لالهإلا

 نع «يرهزلا نع «ةنييع نب نايفس ًابنآ :ىيحي نب ىيحي انثدح -06

 /۲) «فحاصملا» يف دواد يبأ ¿ نباو ۹۸4/48۹ /۱) «ةكم رابخأ» يف يهكافلاو ۰ ۰ /۷۱)-

 مهضعب هنع قرط نم ۰ ٩/۲۱۱ /4) «هحیحص» يف ةميزخ نباو ۳۰۱۱ ۰۳-۲

 .ادج اًرصتخم مهضعبو ال وطم

 نمو- (۱۷۷۳ ۲۲-۲۹ /۳) «هدنسما يف یسلایطلا هجرخآ :دلاخ نب بيهو -۲

 ظفاحلاو .(۳۱۵/۳) يقهيبلاو .(۲-14۳ ۳ «لصولل لصفلا» يف يدادغبلا بيطخلا هقيرط

 -۲۳/4) «هدنسم» يف ىلعي وبأو «-(551-7/١5575)(ربخلا رخل ا ةقفاوم» يف رجح نبا

 .-(«ناسحإ) 1706٠-79457/7017- /4) (هحيحصا يف نابح نبأ هنعو- ۲ ۷۲

 .(حيحص ثيدح اذه» :ظفاحلا لاق

 .ثيداحأ ةعبرأ دعب هجيرخت يتايسو :يندلا رفعج نب ليعامسإ -۳
 .دواد يبأ نبال «فحاصملا» باتكل يقيقحت يف اهتلصف ىرخأ قرط ثيدحللو

 ىيحي انث :(۲/۱۱۷۷/۸۳۰/۲) (هحيحص#) يف ملسم هجرخأ - حيحص هدانسإ -۵

 .هب يروباسينلا يميمتلا ىبحي نبا
 يف يناهبصألا ميعن وبأ هقيرط نمو- (5777/7481/7) «هدنسما يف يديمحلا هجرخأو

 اراثآلاو ننسلا ةفرعم» يف يقهيبلاو ۲۱۸۲ /۵۲۳ /۳) «ملسم حيحص ىلع جرختسلا)

 >نمو- )١437/0( «مالا»و هبیترت-۷۸۵ /۵۰۹/۱) (دنسملا» ف يعفاشلاو ۱۵۱
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 دواد وبأ هنعو ۱۳٣-۱۳۷/ ٤٥۳۸(- /۸) دمحأو -(۲۸۲۵/۱۰۱/4) «ةفرعملا» يف يقهيبلا هقیرط-

 /۲۱۳ /۳) «ملسم حسیحص ىلع جرختسلا» يف يناهبصالا ميعن وبأو ۵۵ ۲ /5)

 /۱۰) «هحیحصا يف يراخبلاو -(۱۳۳-۱۳۱۳/۱۳ /۲) «قیقحتلا» يف يزوجلا نباو ( 5

 ؟هحیحصا يف ملسمو ینیدلا نب يلع نع (4۹/۵) «یربکلا ننسلا» يف يقهيبلاو ۰۵ ۳

 يف يليعامس لا هنعو- (۵ ۲۵ /۳۰۳/۹-۳۰۱) «هدنسم» يف یلعی وباو ۲( ۷۷۳۵ /۲)

 (جرختسلا» يف يناهبص الا ميعن وباو (-(4۹/0) «یربکلا) يف يقهيبلا هقیرط نمو -«جرختسلا»

 نب ريهز- ةمثيخ يبأ نع (۲۱/4۱4/۲) "هننس) يف نطقرادلاو «-(1187 ۲۲۳ ۳

 يف يئاسنلاو مه«( ١6 /0) دواد وبأ هنعو- (هدنسملا يف دهرسم نب دلسمو «-برح

 .زاوجلا يكملا روصنم نب دمحم انث :(۳۱۳۳/۲۳/4) (ىربكلا نئسلا»و ۱۲۹/۵(۰) «یبتجما»

 هنعو- ۵۸۸/۳۹۹ /۹) «هدنسم» يف ىلعي وبأو 87785//7/1١1/7(: /۲) (هحيحصا) يف ملسمو

 يف ميعن وبأو 64٩-2 /۵) «ىربكلا» يف يقهيبلا هقيرط نمو -«جرختسملا» يف يليعامسإلا

 )٤/ «هحیحص) يف ةيزخ نباو ءدقانلا دمحم نب ورمع انث :الاق ؟-(53185 /۲۲۳ /۳) «جرختسلا)

 رصتخا يف يسوطلاو ءالعلا نب رابجلادبعو يحمجلا نهرلادبع نب ديعس انث ۲۱

 .يرهزلا دمحم نب هللادبعو ئرقملا نب ديزي نب هللادبع نب دمحم انث :(775 /۵۳ /5) «ماكحألا

 نب ىسيع انث )٤۹/۱٤/ ٥٤۳۹(: «راثالا لكشماو ۰۱۳۵ /۲) «راثألا يناعم حرش» يف يواحطلاو

 يف يليعامسإلا هنعو- (۵۵۳۳ /۳۹۹ /۹) «هدنسم» يف يلصوملا ىلعي وبأو «يقفاغلا ميهاربإ

 (يلامألا» يف يلماحاو «ليئارسإ يبأ نب قاحسإ انث :-(49 /0) يقهيبلا هقيرط نمو -«جرختسلا)

 ميعن وبأو .ناطقلا ىسوم نب فسوي انث ۲٤٤١(-: /5315 /۲) «هننس» يف يتطقرادلا هنعو-

 نب ميهاربإو «ینعقلا ةملسم نب هللادبع قيرط نم (1187 /777 /۳) «جرختسملا» يف يناهبصألا

 مهلك ؛مكحلادبع نب رشب نب نهرلادبع قيرط نم 551١( /515 /۲) ىينطقرادلاو «يدامرلا راشب

 .هب ةنيبع نب نايفس نع -اصخش رشع ةينامث مهتدعو-

 قيرطلا هذه نم ثيدحلا اذه وزع «راثالا لكشم» ىلع قلعملا تاف :هيبن لكل هيبنت

 !!هتاذ قيرطلا نم هوجرخأ مهنأ عم .دواد يبأو دمحأو ملسمو يراخبلل

 :هيلع ةنييع نب نايفس عباتو

 دمحأ انث :(۱۸4۲ /۵۷ )٤/ «هحیحص» يف يراخبلا هجرخأ :يرهزلا دعس نب ميهاربإ -۱

 هيف ءزجا يف جارسلا -راوسلا يبأ نب مالسلادبع نب دمحم- نسحلا وبأو «سنوي نب هللادبع نبا

 نب ثييللا بتاك- يرصلا حلاص نب هللادبع انث :(۱۸ /۸۷) «يرهزلا دعس نب ميهاربإ ةخسن

 .هب میهاربا نع امهالك ؛-دعس

 = /۳) «هدنسما يف يسلايطلا هجرخأ :-ةريغملا نب نهرلادبع نب دمحم- بئذ يبأ نبا -۲
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 ال :لاقف ؟بایثلا نم مرحملا سبلي ام :ٌقو ينلا لئس :لاق ؛هيبأ نع ءملاس

 هم اوت الو لواَرسلا الو سنی الو .ةمامیلا الو «صيمقلا محل سل
 ی اَمُهنَطْفيلف نیلغلا دجي ال نأ ال نيل الو تار الو سو
 ۱ ۱ 5 .«نییعکلا نم لس “انوکي

 نمعم أبنأ :"(لاق) ؛قازرلا دبع ًابنآ '”(لاق) :قاحسإ انئدح -

 بنتجي اذام !هّللا لوسر اب :لاق الجر ّنأ :هيبأ نع «ملاس نع «يرهزلا نع
 الو سنرلا الو ةَماَمِعلا الَو «َليِواَرْسلا الو صیمقلا سبي ال» :لاق ؟مرحا

 اَمُهَْطَقيْلَو ءنيقخلا سیلیف؛نیلعن ذجی ْمَل ْنَمَو «نارفغز الو سْرَو سَم ابو
 .«نيّبعكلا تخت انوکی یتح

 نع هرانید نب ورمع نع «دیز نب دام ًابنآ :ىبحي نب ىيحي انئدح -۷

 «هحیحصا يف يراخبلاو ؛حارحا نب میکو ان :(۵۲ ۳/۱۹۳ /۹) دمحأو -۳۹/ ۰4۱٩۱۵

 يف يواحطلاو «يلع نب مصاع انث :(۳۱/۶۷۲/۱)و «سايإ يبآ نب مدآ انث ۳ )۱/ ۲۳١/

 .هب بثذ يبأ نبا نع مهتسخ ؛نهرلادبع نب دلاخ قیرط نم (۱۳۵/۲) «راثألا يناعم حرش)

 .يتالا ثيدحلا وهو :دشار نب رمعم -۳

 .«نوکی) :م) 2 000

 .ءاوس هدنسب (هدنسم» يف هيوهار نب قاحسإ هجرخآ - حيحص هدائسإ -5

 )5/*1577-55١١/1١515(: «هحیحص) يف ةيزخ نباو 4۸۹۹ /۵۰۰/۸) دمحأ هجرخأو

 ىيحي نب دمحم انث 1١1/594(: /5) «ىقتنملا» يف دوراجلا نباو «يروباسينلا عفار نب دمحم انث

 .هب قازرلادبع نع مهتثالث ؛يلهذلا

 )١١5(. مدقت امك هاجرخأ دقو «نيخيشلا طرش ىلع حيحص دنس اذهو :تلق

 .طوطخملا نم ةدايز (۳ )

 يقهيبلاو ۱ /۳۸۲-۸۳۹) اهحیحصا يف ملسم هجرخآ - حیحص هدانس) -۷

 نب ىيحي قیرط نم (۱۳-۱۹۱/۱ /۲) «یرغصلا ننسلااو ۲۹ /۵) «ىربكلا ننسلا» يف

 .هب يروباسينلا يميمتلا ىيحي نب ىيحي نع مهتنالن ؛يشرحلا ورمع نب دمو ىيحي نب دمحم

 -۸۳۸/۲) (هحیحصا 2 ملسمو ۰۱۵۲۹/۳۸۸ /۳) (هحيحصالا ٤ يراخبلا هجرخأو

 -نمو- (۳۱۲/۱۹/4) «ىربكلا ننسلا»و ؛.(717/0١) «یبتجا» يف يئاسنلاو .( ۹



 ج

 عقر ۰
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 ,ةفيلحلا اذ :ةنیدلا لهأل ةي هللا لوسر تقو :لاق ؛سابع نبا نع «سوواط

 انث :اولاف ؛-(۱۵ 716 /۷۰/۱۱) «راکذتسالا»و ۱4۰0 /۱۵) «دیهمتلا» يف یلادبع نبا هقیرط-

 يف يوغبلا هقيرط نمو- (۳۸۷-۱۵۲۲/۳۸۸ /۳) «هحیحص) يف يراخبلاو .دیعس نب ةبيتق

 ۰۳۱۷ /۱) «ثيدحلا بیرغا يف يبرحلا قاحسإ نب ميهارباو -(۱۸5۹/۳۱/۷) «ةتسلا حرش»

 ؛(۲۹/۵) «یرکلا ننسلا» يف يقهيبلاو ۰ /۲۰-۲۰۳ )١/ «عانقالا» يف رذنلا نیاو

 هل «دنسملا» يف اذهو- دهرسم نب ددسم نع- (۱۳-۱۹۱/۱ /۲) «یرغصلا نتسلااو

 اهحیحص) يف یییارفسالا ةناوع وبأ هقيرط نمو -۲۷۲۹/۳۳۵/) «هدنسم» يف یسلایطلاو

 نیاو ۷ /۲ ۲۲۸۷-۲۱۸ /۳) «جرختسلا» يف يناهبصألا ميعن وبأو ۳۷۰/1۲۸ /۷)

 /۱۳ /۲) دواد وبأو .یضلا ةدبع نب دمحأ انث :(۱۵۸-۲۵۹۰/۱۵۹/) «هحیحص) يف ةيزخ

 /۱۵) «دیهمتلا»و ۳ /۷۵ /۱۱) «راکذتسالا» يف ربلادبع نبا هقیرط نمو- ۸

 /4۲۸ /۲) «هحیحص) يف ةناوع وبأو 4۱۳ /۵۷-۵۸ /۲) «یقتنلا» يف دوراجلا نباو ۹

 نب نامیلس نع (۲۱۹۷ /۲۲۷-۲۱۸ /۳) «جرختسلا» يف يناهبصألا میعن وبأو ( ۰ 6

 /9) «یرکلا ننسلا» يف يقهيبلاو ۰۱۱۸۱/۸۳۹ - ۸۳۸ /۲) «هحیحص) يف ملسمو .برح

 يکتعلا -دواد نب نامیلس- عیبرلا يبأ نع (۱۳/۲-۱۹۱/۱4) «یرغصلا ننسلالو (۹

 میعن وبآ هقيرط نمو- «هدنسم» يف ةماسأ يبآ نب ثراخاو ۰6۲۱۲۸ /۳۱-۳۲/) دمحأو

 -(۱۲/۱۵) «دیهمتلا» يف ربلادبع نباو ۲۹۷ ۲۲۷-۲۲۸ /۳) «جرختسلا» يف يناهبصألا

 يف ينطقرادلاو ((۱۱۸۱ /۸۳۸/۲-۸۳۹) «هحیحص) يف ملسمو ؛نوراه نب ديزي انث :الاق ؛

 «هدنسما يف يوسفلا نايفس نبا نسحلاو «رازبلا ماشه نب فلخ نع (۲۷۲ ٤۷٤/ /۲) «هننسا

 نب دمحم انث :-(۲ ۹۷ /7517-778 /۳) (جرختسملا» يف يناهبصألا ميعن وبأ هقيرط نمو-

 نامعنلا يبأ قيرط نم ١1١887( /۱۲/۱۱-۱۳) «ریبکلا مجعملا» يف يناربطلاو «ناسح نب ديبع

 (171417 /۲۲۷-۲۸ /۳) «جرختسلا» يف يناهبصألا ميعن وبأو ءيسودسلا -لضفلا نب دمحم-

 .هب ديز نب دامح نع «ينامحلا ديمحلادبع نب ىيحي قيرط نم
 .(حيحص ىلع قفتم ثيدح اذه» :يوغبلا لاق

 .هب رانید نب ورمع نع «ءناقْرب نب رفعج :ديز نب دامح عباتو

 وبأو «ماشه نب ريثك قيرط نم ۸ /۲) «راثالا يناعم حرش» يف يواحطلا هجرخآ

 /757) «اًيلاع نيكد نب لضفلا میعن يبآ نع ةاورلا نم انيلإ یهتنا ام ةيمست» يف يناهبصألا ميعن

 .هب رفعج نع امهالک ؛يئالْلا -نیکد نب لضفلا- ميعن يبآ قیرط نم ۰

 .هدعب ام رظناو
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 :لاق ر يملي تم لهالو «لزانملا نرف :لجن لهألو هفححا :ماشلا لهالو

 نمف ءةّرْمْعلا وأ جحلا َداَرأ ني م «نولفأ ريغ نی نهی نأ نمونه نه

 .هاهنم نوه کم لَا یس < لاذکف لک و ِهِلْمَأ “ريف ؛ ؛مُهَنوُد ناک

 نب ورمع انث :ديز نب دام انث :فالعلا نسحلا نب ميهاربإ انثدح -۸

 «برح نب ناميلس انث :(۱۷۳۸/۱۶۳/۲) دواد وبأ هجرخأ - حيحص هدانسا -۸

 يواحطلاو .(۱۷/4-۳۱۳۰/۱۸) «یرکلا ننسلااو ۱۲۳-۱۲(۰ /0) «یبتجا» يف يئاسنلاو

 ينطقرادلاو ۰۳۷۰۳/4۲۸ /۲) «هحیحص» يف ةناوع وبأو ۱۱۷ /۲) «راثالا يناعم حرش» يف

 دیز نب دامح نع امهالک ؛یسینتلا ناسح نب ىيحي نع نيقيرط نم (۲۶۷۳ /4۷4/۲) «هننس» يف
 .يناثلا دانسال اب هب

 :سوواط نب هللادبع نع ديز نب دام عباتو

 نب نافع انث :(۲۲۷۲/۱۳۰/4) دمحأ هجرخأ :يلهابلا نالجع نب دلاخ نب بيهو -۱

 )١١/ «راخزلا رحبلا» يف رازبلاو ۰۱۵۳۰ /۳۸۸/۳-۳۸۹) (هحيحصال يف يراخبلاو ءملسم

 ةبيش يبأ نباو .دسآ نب ىلعم نع (۳۷۰۳/۲۸/۲) «هحیحص» يف ةناوع وبأو 94

 يف يناهبصألا ميعن وبأو ۰۱۲ /۱۱۸۱/۸۳۹/۲) (هحيحصاا يف ملسم هنعو- «هدنسم) يف

 -۱۹۲۰ 7/4۵۵ /۷) «هدنسما يف يمرادلاو «مدآ نب ىيحي انث :-(5198 /۲۹۸ /۳) «جرختسملا»

 اريبكلا مجعلا» يف يناربطلاو 4۱۸۵ /۵۹/4) «هحيحص)» يف يراخبلاو .(«نانملا حسف)

 «هحیحص» يف يراخبلاو يدسيهارفلا ميهاربإ نب ملسم نع (۰ :, ۱ )

 «یکذوبتلا ليعامسإ نب یسوم نع (۲۹/۵) «یرکلا ننسلا» يف یقهیبلاو ۱۲/۳۸6 /۳)

 يف يواحطلاو ۰۳۲۰/۱۸۱۷ )٤/ (ىربكلا»و ۱۲۳-۱۲6 /0) «یبتجلا» يف يئاسنلاو

 نب ىيحي قیرط نم (۲۷۳/4۷/۲) «هننسا يف ينطقرادلاو ۰4۱۱۷ /۲) «راثالا يناعم حرشا

 نب رفعج وبآو «قاحسإ نب دمحأ قیرط نم (۳۷۰۳/4۲۸/۲) «هحیحص) يف ةناوع وبأو «ناسح

 دلخ نب دمحم ةياور- ۲۱۹-۲/۲۲۰) «ىلامألا نم سلاحجم ةثالث هيف ءزج» يف زازرلا يرتخبلا

 نب ىيحي قیرط نم- (46۳ /۱۵۸۵-۱۵۸۷ /۳) «هتخیشم» يف يراخبلا نبا هقيرط نمو -(رازبلا

 -(۲۹/۵) «یربکلا ننسلا» يف يقهيبلا هقيرط نمو -يضاقلا ليعامسإو «ىنيحليسلا قاحسإ

 /178 /۳) «جرختسلا» يف يناهبصألا ميعن وبأ هقيرط نمو- «دنسملا» يف يلصولا یلعی وبأو
 جاجحا نب د میهاربا قیرط نم( ١ /۱۸/۱۱) اريبكلا مجعملا» يف يناريطلاو ۸

 .هب بيهو نع مهتعست ؛يماسلا
 = .(حيحص ثيدح اذه» :يراخبلا نبا لاق
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 . سابع نبا نع «سوواط نع «رانيد

 .ثيدحلا اذهب سابع نبا نع ؛هيبأ نع «سوواط نب هّللا دبع انثدحو :("لاق

 «[۲۹ :جحلا] «قيِتَعلا تّیبلاب اوُفَوُطَيْلَو :-ىلاعتو كرابت- هللا لاقو
 .هتیفیکو فاوطلا ددع هتنسب ةي هللا لوسر نّيبف

 نب رفعج نع «رفعج نب لیعامسا أبنأ :ىيحي نب ىيحي انثدح -48

 یتآ "”ىتح جرح ای هللا لوسر ّنأ :هّللا دبع نب رباج نع «هیبآ نع «دمح

 يف يئاسنلاو «قازرلادبع انث )7١56/١91١/6(: دمحأ هجرخأ :دشار نب رمعم - =

 )۱۰۹/٤/ ۲۲٣٣١ دمحأو ۳۱۲۳ /۱۸/۶-۱۹) «یربکلا ننسلالو ۱۲۵-۱۲۲ /۵) «ىبتجما»
 رفعج نب دمحم نع (۲۹۹۱/۱۵۹/۶) «هحیحص» يف ةميزخ نباو ۳۱6۸ ۲6۲ /هو

 .هب رمعم نع امهالك ؛-ردنغ-

 «نیطم انث :(۱۰۹۱۲/۱۸/۱۱) «ریبکلا مجعملا» يف يناربطلا هجرخأ :يروثلا نايفس -۳

 .هب نايفس نع ءراصقلا ماشه نب ةيواعم نع «بيرك يبأ نع

 .نسح دنس اذهو :تلق

 )۷٦1/٤۹٦/١- «دنسملا»و ۰۱۳۸ /۲) «مألا» يف يعفاشلا هجرخأ :ةنييع نب نايفس - 5

 ةنييع نب نايفس انث :-(۲۷۵۸/۵۳۶/۳) «راثآلاو ننسلا ةفرعم» يف ىقهيبلا هقيرط نمو- (هبیترت

 .هلسرأ نكل ؛هب سواط نب هللادبع نع

 .الوصوم مدقت دقو

 .ديز نب دامح :ىنعي ()

 )١75/54/ (ىربكلا»و ۲۳۲/۵(۰) (ىبتجما» ٤ يئاسنلا هجرخأ - حيحص هدانسا -648

 ظفاحلا امهقيرط نمو -(۳۹۳-۳۳۹/۳۹۲) «رجح نب يلع ثیدح» يف ةميزخ نباو «2 0١

 -۱۳۳ /۷) «ةنسلا حرش» يف يوغبلاو )75١/١(-« (ربخملا ربخلاةقفاوم» يف رجح نبا

 نع )177٠-7/١91/771( «ريبكلا خيراتلا» يف ةمثيخ يبأ نباو ءرجح نب يلع نع 20

 .هب رفعج نب ليعامسإ نع امهالك «بويأ نب ىيحي
 ىرخأ قرط نم «هحیحص» يف هجرخأ دقو ملسم طرش ىلع حيحص دنس اذهو :تلق

 .(۱۱6 مقر) مدقتملا ثيدحلا رظناو «هب رفعج نع

 !(نیح) :(م) ف )۲)
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 .اعبرآ یشمو ءاثالث اهنم لمر ؛اعیس اهب فاطف «ةبعكلا

 هللا دبع ینثدح :-دیلولا نب عاجش نب دیلولا- مامه وبآ انثدح -۰
 نع «هربخآ هللا دبع نب ملاس نأ :باهش نبا نع ؛سنوی ينربخآ :بهو نبا

 دوسألا نكرلا ملتسا اذإ -ةكم مدقي نيح- ةي هللا لوسر تيأر :لاق ؛هيبأ
 .مبّسلا نم فاوطأ ةئالث "بخُي «مدقي نيح فوطي ام لأ

 ينثدح :ثيللا نثدح :حلاص وبأ انث :ىيحي نب دمحم انئدح 0١-

 غبصأ انث :(۱۲۰۳/۷۰ /۳) «هحیحص» يف يراخبلا هجرخآ - حيحص هدانسإ -

 نسحلاو 97١-777/1771/9471(( /۲) «هحیحص) يف ملسمو «يومألا ديعس نب جرفلا نبا

 ننسلا» يف يقهيبلا هقيرط نمو- «جرختسملا» يف يليعامسإلا هنعو- «هدنسم» يف نايفس نب
 /۳۰۲ /۳) «ملسم حيحص ىلع جرختسملا) يف يناهبصألا ميعن وبأو -(۷۳ /5) «ىربكلا

 مهتثالث ؛ةبيتق نب نسحلا نب دمحم قيرط نم «جرختسملا» يف يناهبصألا ميعن وبأو -(۲

 .(۲۳۲ ١١1١/ /۹۲۰-۹۲۱ /۲) (هحيحصا) يف ملسمو «یبیجتلا ىيحي نب ةلمرح :اولاق

 ء(۳۹۲۰۵ /۱۳۰-۱۳۱/) (ىربكلا ننسلا»و .(۲۲۹/۵-۲۳۰) «ىبتجملا» يف يئاسللاو

 -ورمع نب دمحأ- رهاطلا يبآ نع -(۷۳ /5) يقهيبلا هقیرط نمو- «جرختسلا» يف يليعامسإلاو

 ربزلا نب هللادبع- يديمحلا قیرط نم (۳۳۹۹/۳۰۳ /۲) «هحیحص» يف ةناوع وبأو «حرسلا نبا

 اهحیحصا يف ةناوع وبأو (۲۷۱۰/۲۱۲/4) (هحيحصا يف ةيزخ نباو «-ىسيع نبا

 انث )7١7/5/ 77٠١(: ةميزخ نباو «یلعالادبع نب سنوي انث :الاق )۳۵۳-۳۵۰۲/۲/ ٩۳۳۹۸

 .هب بهو نب هللادبع نع مهتتس ؛يقفاغلا ميهاربإ نب ىسيع
 لمرلاو وهو .هيشم يف عرسي :يأ ؛ةدحوم اهدعب ةمجعلا ءاخلا مضو .هلوأ حتفب (۱)

 ۱ .ابوئو بثیو ءاطخملا براقت عم يشملا عارسإ وهو :دحاو ىنعمب
 .حيحص هدانسا -۱

 يرصلا -حلاص نب هّللادبع- حلاص وبأو «تاقث مهلك هلاجر ؛حیحص دنس اذهو :تلق

 قاذحلا رابک نم وهو يلهذلا مامالا وه انه هنع يوارلا نأ الإ ؛روهشم فعض هيف ناك ناو

 :عبوت كلذ عمو .مهقیرط نم هتیاور لبقت نيذلا

 يف يزوجلا نبا هقیرط نمو- (۱۱۹۱/۵۳۹/۳) «هحیحصا يف يراخبلا هجرخأ دقف

 وبآو ۱۰۲۵و ١٠١١9 /۳) (ظافحلا ةركذت» يف یهذلاو ۰۱۲۳۰ /۱۲/۲-۱۲۵) «قیقحتلا»

 -ننسلا» يف يقهيبلاو ۲۸۵۱ /۳۲۷ /۳) «ملسم حیحص ىلع جرختسلا» يف يناهبصألا میعن



Y€يزورملل - « ةئسلا » باتك  

 رمع نب هللا دبع نأ :هّللا دبع نب ملاس ينربخأ :لاق ؛باهش نبا نع لی

 بخ مث «یش لّوأ ٌنكّرلا ملتساف ؛ةكم مدق نيح ءب هللا لوسر فاط :لاق

 هفاوط ىضق ""نیح عكر مث «فاوطآ ةعبرأ ىشمو «عبسلا نم فاوطأ ةثالث

 .ملس مث نیتعکر ماقملا دنع تیبلاب

 ثدحي حيرج نبا تعمس :قازرلا دبع انث :ىيحي نب دمحم انثدح -۲

 ىبأ نب یکم نسحلا وبأو )/77/51١/6777(.: «راثالاو ننسلا ةفرعم»و ۰۲۱۷ /۵) «ىربكلا-

 يف ملسمو «ريكب نب هللادبع نب ىيحي نع (4/447 - 44۱) «هشیدح نم ءزج» يف بلاط

 نم (۱۷/۵) ىقهيبلاو ء((١5١148:2/1-59١1 /۲) دواد وبأو ۱۲۲۷/۹۰۱/۲(۰) (هحيحصاا

 (ىربكلا ننسلا9و )101/0-2١07(: «ىبتجلا» يف يئاسنلاو ءدعس نب ثيللا نب بيعش قيرط

 وبأو .(1۲ 1۷ /۳ ۳-۱۵ ۶ /۱۰) دمحأو .یشلا نب نيجح قيرط نم (۳۱۹۸/۲-۵ /5)

 دمحم نب جاجح نع (۳۲۲-۳۲۹۱/۳۲۳و ۳۱۹۵ /۲۹۹/۲-۳۰۰) «هحیحص» يف ةناوع

 .هب دعس نب ثیللا نع مهتعبرآ ؛روعالا يصيصلا

 ! «یتح» :1م» يف ()

 ؟فنصلا» يف ةبيش یبآ نبا هجرخآ - (الوصوم حص دقو) فیعض هدانس) -7
 - ۸۸۵ /9۵۱/۱) "هدنسم» يف يعفاشلاو حارججا نب عیکو انث :(دوقفلا مسقلا- ۲۷۷ /۶۰۷)

 ۲۹6۲/۲۳ /6) «راثالاو ننسلا ةفرعم» يف يقهيبلا هقیرط نمو- (۱۷ ٤ /۲) (مألا»و ((هبیترت

 .هب حیرج نبأ نع امهالک ؛ملاس نب دیعس انث :-(۲۹6۳و

 .هبقع فنصلا هجرخآ ؛يروثلا مامالا مهعباتو

 يف ةبيش يبآ نبا هجرخآ دقف :الوصوم حص دقو هدانسالا حیحص لسرم اذهو :تلق
 يف یلصولا ىلعي وبأ هنعو- (۲ /۲۵۵۸/۲ ۰۱۳ /۳) (ةرهلا ةريخلا فاحنإ» يف امك ؛«هدنسم)

 بيرج نبا نع ؛ةيواعم وبآ انث :الاق ؛(۱۹۷۲ /4706 /۳) دمحأو ,-(7؟497 /1/4 )٤/ «هدنسم»

 هتجح يف ی هللا لوسر لمر :لاق ؛-امهنع هللا يضر- سابع نبا نع «حابر يبأ نب ءاطع نع
 .دعب ءافلخلاو نامثعو رمعو ركب وبأو هاهلک هِرَمْع ينو

 .دانسإلا حيحص لصتم اذهو :تلق

 . .«تاقث هلاجر دنسب ةبيش يبأ نب ركب وبأ هاور» :يريصوبلا لاق

 يبآ نع (۲۷۷ )٤٠۷/ «فنصلا» يف لوصولا قیرطلا اذه ةبيش يبأ نبا ىور :هيبنت

 وأ خسانلا نم مهو الإ هلاخأ الو ؛(سابع نبا) طاقسإب ًالسرم ؛هعوبطم» يف عقو نکل ؛ةيواعم
 .طقسلاو ءاطخألاو تافيحصتلاب ادج ءيلم مسقلا اذه نإ ذإ ؛-ملعأ هللاو- عباطلا
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 سيل ءاّبخ ٍيفاَوْطأ ةئال َلَمَر لو يبنلا نإ» :لوقي ءاطع تعمس :لاق ؛يروثلا

 .ارج ءافلخلاو نامثعو رمعو ركب وبأ لمر مث ««ةَعَبْرَأ ىَّشَمَو «يشم نهنيب

 نبا نع «نايفس اش :نهرلا دبع انث :راشب نب دمحم انثدح -۴۳

 وبأو «عبرألا ىشمو ءلَّوألا ةثالثلا يب ینلا لمر دق :لاق ؛ءاطع نع «جيرج

 .ءافلخلاو رمعو ركب

 اوُدِهاَجَو ًالاَقِيَو افافيخ اورِفَنا# :لاقف «هباتك يف داهجلا هللا ضرتفاو

 نم یرتشا هللا نإ :لاقو ۱ :ةبوتلا] للا لیبس يف مکیفلأو مکان

 دوی هللا لیبس يِف نولیاقب جلا مه ناب مُهَاَْمَأَو مُهَسْفْنأ نیو

 :ةبوتلا] ةيآلا ۰ .نآرقلاو ليجنإلا ٍةاَرؤتلا يف اَقَح هیلع ادْعَو نولتقيو

 ضْلا ىلإ مال لس يف اوزفنا مک ليق مک ام :لاقو ۷۱

 لی لإ ةرخآلا يف تا وا غ تق ةرخآلا نم ال هام

 وت ةريثك تایآ عم [۳۸-۳۹ :ةبوتلا] «اًميِلَأ اباذع مکبذعی او رفت الإ

 هوكي نأ :اهمومعو تايآلا هذه رهاظ ىلع مزاللا ناكف هب رمأتو داهجلا
 لدي نأ الا ؛كلذ قاطأ اذإ هسفن صاخ يف ملسم لكل اًمزال داهجلا ضرف
 اندجوف ماع نود صاخ ىلع كلذ نأ ىلع ؛عامجإلا وأ ةنّسلا وأ .باتکلا
 صاسخ يف ملسم لک ىلع ضورفم ريغ داها نأ ىلع الد دق ةنسلاو باتکلا

 مهنه ق ٍةَقْرِف لك نم رفت الولف ةفاك اوُرنَيِل نونيؤملا ناك امو :لاقف هسفن

 نوری ملل مه اوُعَجَو اد ْمُهَّمْوَق اوُرِنيِلَو نیئلا يف اویل ةفياط

 هيف نم رفنی نأ ىلع وه امنإ داهجلا ضرف ّنأ ىلع كلذ ٌلدف ۲ :ةبوتلا]

 هيف نسم رفني ۸ ناو ءاعيمج مهنع مثأملا طقس ؛ةيافكلا هيف نم رفن اذإف «ةيافكلا
 .[۳۹ :ةبوتلا «اًميِلَأ اباذَع ْمُكْبْذَعُي اوُرِفنَت ارو :هلوقل ؛اًعم اومثأ ؛ةيافكلا

 .هلبق ام رظنا - حيحص ثيدح -۳
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 .مکتبذَ ؛مکلک ريفنلا متکرت نإ مكنإ : ينعي :ملعلا لهأ ضعب لاق

 كرابت- هللا لاق :لاق «يعفاشلا نع يكحي ناميلس نب عيبرلا تعمس
 يف لاتقلا نم بجوأ ام عم [117 :ةرقبلا] 4ُلاَِقلا ٌمكيَلَع بيك# :- ىلاعتو

 هريغو ةالصلا ضرفك نوكي ْنأل ًالمتحم داهجلا ضرف ناكف :لاق «ةيآ ريغ

 ىلع لب هيبن ةنسو هللا باتك لدف «مومعلا ريغ ىلع نوكي نأل ًالمتحمو ءاّماع
 عمتجي ىتح «هب مايقلل ةيافك هيف نم هب موقي نأ ىلع :وه امنإ داهجلا ضرف نأ
 :نارمأ

 .هعنمي نم نيملسملا ىلع فوخلاو ودعلا ءازإب نوكي نأ :امهدحأ

 لهأ ملسُي ىتح ؛ةيافك هداهج يف ْنَم نيملسملا نم دهاجي نأ :رخالاو

 .ةيزحلا باتكلا لهأ يطعي وأ «ناثوألا

 نم مهنم فلختملا جرخ ؛هل ةيافك هيف نم نيملسملا نم اذهب ماق اذإف

 كرابت- هللا لاق «هنع نيفلختملا ىلع داهجلا اولو نيذلل لضفلا ناكو «مثأملا

 يف َنوُدِهاَجمْلاَو ررضلا يلو ريغ َنينِمْؤملا نم َنوُدِعاقلا يوسي ال :-یلاعتو

 .[۹۵ :ءاسنلا] هک ىنسحلا هللا َدَعَو الكر :هلوق ىلإ هک ...هللا لیبَس

 :ىنسحلا -ررضلا يلوآ ريغ- نیدعاقلا هللا دعو ذإ نّيبف :يعفاشلا لاق

 عسو اب مهدعو لب .فلختلا يف ىنسحلاب نودعویو .فلختلاب نومثأي ال مهنأ

 ناو ةِّين ءوس الو ءاكش اوفلختي مل نينمؤم اوناك اذإ ؛ىنسحلا فلختلا نم مه

 .وزغلا يف لضفلا اوكرت

 اهيف هنع فلخت لإ اهتملع ةازغ ةي هللا لوسر زغي ملو :يعفاشلا لاق
 حفلا ماع هنع فلخت كلذكو «نوفورعم لاجر هنع فلختو ءاردب ازغف ؛رشب

 .هتاوزغ نم هريغو

 نيّلُجَر لک نی َجَرخَيل» :مورلل عمجلا يف هزيهجت يفو كوبت ةازغ يف لاقو
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 .۳«هلاَمَو ِهِلْهَأ يف يزاغلا يقابلا فلخیف دق لجر

 نم فلختلا جرخُب -تفصو ام یلع- داهجلا ضرفف :يعفاشلا لاق

 ."لوفلخت اذإ اعم نومنایو تيافکلاب هيف مئاقلا مثأملا

 يف ةفلتخو ةضورفم اهنآ يف ةقفتم اهلك ضئارفلا هذهف :هللا دبع وبآ لاق

 لَك هللا لوسر كلذ نيب ,دودحلاو «تاقوألاو «ةدعلاو مومعلاو ,صوصخلا

 «تاقوأ ةسخ يف رارم سه ةليللاو مويلا يف بجت ةالصلا نأ :ربخأف «هتنسب
 رمعلا يف بجي ال جحلا ناو تانرسف ام ىلع- ةّرم ماع لك يف بجت ةاكزلا ّنأو

 .ةدحاو ةرم الا

 امك :[717 :ةرقبلا] 4ُلاَنِقلا مکیلع بيك :-ىلاعتو كرابت- هللا لاقو

 تناك ةالّصلا نإ :لاق امكو ۰۲۱۸۳ :ةرقبلا] اصلا ُمكيَلَع بک :لاق

 حج سالا ىَلَع ِهَّنِلَول :لاقو ۳ :ءاسنلا] اتوفوم ابك نینمولا ىَلَع

 جت امنإ صضشارفلا هذه نأ ىلع ةنسلا تلد امكذ ۷ :نارمع لآ] تسلا

 تلد كلذكف ؛-انرسفو انيكح ام ىلع- ضعب نود سانلا ضعب ىلع

 ال داهجلا نأ :تنيبف «ضعب نود ضعب ىلع بجي داهجلا نأ ىلع - -اضيأ-

 .نايبصلاو ءاسنلا نود «نغلابلا لاجرلا نم رارحألا ىلع الإ بجي

 يبأ نب بيبح نع «هّللا دبع نب دلاخ أبنأ :ةيقب نب بهو انثدح - 6

 يف ملسم هنعو- ( ۱۲۱ ۲ /۳) !هننس) يف روصنم نب دیعس هجرخآ (۱)

 یقهیبلا هقيرط نمو- (۲۵۱۰ /۱۲ /۳) دواد وبأو ۱۳۸ /۱۸۹۲۱ ۱۵۰۷ /۳) !هحیحصا

 ۱ .هوحنب -هنع هللا يضر- يردخلا دیعس يبأ ثیدح نم -۸ /۹) «یرکلا ننسلا» يف

 اراثالاو نتسلا ةفرعم» يف يقهيبلا :هفورج هنع هلقنو- (۱۱۷ )۲( ۵1۷ )٤/

(-۵۱۷)-. 

 .(۳۲۱۱-۳۱۷ ص) «ةلاسرلا» :-امازل- رظناو

 يف يقهيبلا هقيرط نمو -«جرختسلا» يف يليعامس الا هجرخآ - حیحص هدانس| -4

 = .هب بهو انث :الاق ؛نايفس نب نسحلاو يطساولا دومحم انث :-( 0) «یرکلا ننسلا»
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 - (۲۷۸6 ٤/ /۷) «هحیحص» يف يراخبلا هنعو- «هدنسم» يف دهرسم نب ددسم هجرخأو =

 /۳۹۱/۱) «ناميإلا» يف هدنم نباو ۱۸٤۸/۱۷(-« /۷) «ةنّسلا حرش) يف يوغبلا هقيرط نمو

 «يسرنلا دامح نب ىلعألادبع انث :(177/48//11/!5) «هدنسم» يف يلصولا ىلعي وبأو -۹

 نع مهتثالث ؛يشيعلا كرابلا نب نهرلادبع ان ٠١ /۳۸۱/۳) «هحیحص» يف يراخبلاو

 .هب ناحطلا يطساولا هللادبع نب دلاخ

 .حیحص ثيدح اذه» :یوغبلا لاق

 :يطساولا ادلاخ عباتو

 يف دهرسم نب ددسمو ؛(14591/57-56 )٤۱/ دمحأ هجرخأ :دايز نب دحاولادبع - ١

 انثدح :الاق ؛-(77557/5) ىقهيبلاو ۱۸۲۱/۷۲ /5) «هحیحصا ىف ىراخبلا هنعو- «هدنسم)

 ۱ 5 .هب دحاولادبع

 يليعامس لاو ۷۲ ۷۰-۷۲ /5) «هحیحصا يف یراخبلا هجرخآ :يروثلا نایفس -۲

 نسب دانه قيرط نم 7 «یرابلا حتفاو ۰4456۱ /۳) «قیلعتلا قيلغت» ٤ امک ؛اج رختسملا» 5

 قيرط نم ٤٤١( /۳) «قيلعتلا قيلغت» يف امك ؛(جرختسملا» يف يناهبصألا ميعن وبأو «يرسلا

 ننسلا» يف يفهيبلاو «-(ةقعاص)ب فورعلا- يدادغبلا ريهز يبأ نسب ميحرلادبع نب دمحم

 ۳۲۱/۹ (یرکلا ننسلا) 2 يقهيبلاو «لامحلا ديعس نب دم قیرط نم )1/60 «ىركلا

 نع مهتسخ ؛يضاقلا قاحسإ نب ميهاربإ قيرط نم ۱۳) «ىرغصلا نئسلا»و

 .هب يروثلا نع «ةبقع نب ةصيبق

 امك ؛«جرختسملا» يف يليعامسالا هجرخأ :يركشيلا -هللادبع نب حاضولا- ةناوع وبأ -۳

 .هب ةناوع يبأ نع «-نيسح نب ليضف- يردحجلا لماك يبأ قيرط نم ۷٤( /4) «حتفلا» يف

 -(5/55577/5١1١١؟) «هدنسم» يف هيوهار نب قاحسإ هجرخأ :دیمحلادبع نب ريرج - 5

 هدنم نبا هقيرط نمو- (70945 /8/5) «ىربكلا ننسلا»و ۰۱۱6 /۵) «ىبتجملا» يف يئاسنلا هنعو

 01۰۸ /۲۰۰/۱۶-۲۰۱) «راثآلا لكشم» يف يواحطلاو -(۲۲۹ /۳۹۱ /۱) «ناميإلا» يف

 ؛ةبيش يبأ نب نامثع نع نيقيرط نم («ناسح[»-۳۷۰۲/۱۵/۹) «هحیحص) يف نابح نباو

 .هب ريرج نع (نامثعو قاحسإ) امهالك

 يف امك ؛«جرختسملا» يف يليعامسإلا هجرخأ :شايع نب ركب وبأو «ةمادق نب ةدئاز -”و 6

 ۷٤(. /4) «يرابلا حتف»

 :(۸-۸۳:/۲۲۲ )5٠/ دمحأ هجرخأ :-ثيدحلا نیل- يركشيلا ءاطع نب ديزي -۷

 - نم )771/١5-07204/777( اراثآلا لكشم» يف يواحطلاو .بدلا دمحم نب نيسح انث
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 .هب ديزي نع امهالک ؛یسوم نب دسأ قیرط-
 لاتق ال داهج ؛معن» :لاق ؟داهج ءاسنلا ىلع !هّلا لوسر اي :هظفلو .لیضف نب دمحم -۸

 .«ةرمعلاو جحلا :هیف

 /۲) هجام نيا هنعو- (دوقفلا مسقلا- ۷ /۷۱-۷۷) «فنصملا» يف ةبيش يبأ نبا هجرخآ

 /۳۷۲۱/۱-۳۷۷) (ةكم رابخآ»  یهکافلاو .(۲۰۳۲۲/۱۹۸/۲) دمح آو .-(۲۹۰۱ ۸

 يف دواد یبآ نباو ءرذنملا نب ىلع ی :الاق ؛(۳۰۷ 5 /769 )٤/ «هحیحصا يف هيزخ نباو ۲

 ٦¥ /1( «ةكم رابخآ» ٤ ىهكافلاو «یئاطلا برح نب ىلع انث :(۳۱۹ ٤۱۳/ /۱) «فحاصل)

 نمو- (۲۰۷۹ /۳۸/۲) (هننس) ٤ ينطقرادلاو یسوطلا مشاه نب هللادبع ان ۷

 رضا رضا ةقفاوم» يف رجح نبا ظفاحلاو ۱۲۳۲۰/۱۲۳ /۲) «قیقحتلا» يف يزوجلا نبا هقيرط

 .هب ليضف نب دمحم نع مهتتس ؛یضلا جاجحلا نب دمحم قيرط نم- (۲۹-۲۸/۷)

 .«ظفللا اذهب هجولا اذه نم نسح ثيدح اذه» : ظفاحلا لاق

 هلصأو ؛حیحص هدانسإو ؛هجام نباو دمحأ هاور» :(77/5154577/1) «مارملا غولب» يف لاقو

 .(!حیحصلا) يف

 ١757/ /۲) «جاتحا ةفحت»و ۲۹۹/۳۳۵ /۲) «رینلا ردبلا ةصالخ» يف نقلملا نبا لاقو

 .«حیحصلا طرش ىلع دانساب يقهيبلاو هجام نبا هاور» ۲

 ينقهيبلاو هجام نبا هجرخآ ءحیحص ثیدحا اذه» :(۳/۹-۳۷) «رينملا ردبلا» يف لاقو

 .حیحص دانساب روکذلا ظفللاب «امهننس» يف
 وهو .«نیخیشلا طرش ىلع هجام نبا دانسإو» ٤([: /۷)] «بذهلا حرش» يف يوونلا لاق

 نب دمحم نیا :«مامالا» يف نیدلا يقت خیشلا لاقو «نسح هدانسإ» :يرذنلا لاقو «لاق امك

 .؟«؟حيحصلا لاجر نم مهلك ةشئاع ىلإ -هيوار- ليضف

 اذهو» :(۹۸۱/۱۵۱/6) «ليلغلا ءاورإ» يف -هللا همحر - ينابلالا مامإلا انخيش لاقو

 .«نيخيشلا طرش ىلع حيحص دانسإ

 يف ىنطقرادلاو )3555777/٠١/51(« دمحأ اهجرخأ :رخآ قيرط ظفللا اذهب ثيدحللو

 نب ملسمو يسلايطلا دواد يبأ قيرط نم (۳۰۰/4) يقهيبلاو ۸ /۵۳۸/۲) «هننس)

 نب نارمع نع «نیربس نب دمحم انث :يدنكلا نارهم نب ديمح نع امهالک ؛يديهارفلا میهاربا
 .هب ةشئاع نع «ناطح

 < .ةياغ حيحص دنس اذهو :تلف
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 .همقس فرعو «همهوو هنهو ناب ام ثيدحلا لعأ دقو =

 قیرطلا هذهو» :(۳۷ /۹) «رینلا ردبلا» يف امك ؛«مامالا» يف دیعلا قیقد نبا مامإلا لاق

 .(راكذتسالا» بحاص لاق امك ؛ةشئاع نم عمسی مل نارمع ناب ةلولعم

 جرخآ) :[(۲ ۹ص) «عبتتلا»] «نیحیحصلا للعا يف ينطقرادلا لاق ؛هسفن نارمعبو

 ءوسل ؛كورتم :نارمعو «ريرحلا سبل يف رمع نع رمع نبا نع ناطح نب نارمع ثيدح يراخبلا
 .«(«هيأر ثیخو «هداقتعا

 :(۳۵۰/4-۳۵۱) لاقف ««يقنلا رهوجلا» يف يفنحلا ينامكرتلا نبا :-اضیا- هلعا نمو

 نب نارمع ثيدح يراخبلا جرخآ :(نیحیحصلا للع» يف ينطقرادلا لاق دق :تلقا

 يفو .هيأر ثبخو «هداقتعا ءوسل ؛كورتم :نارمعو «ريرحلا سبل يف رمع نع رمع نبا نع ناطح
 .«ةشئاع نم نارمع عمسي مل :«راكذتسالا)

 :نيتيحان نم امهو دقو تام هللا رفغ- الاق اذك :تلق

 اوملكت امنإو هظفح يف دحأ ملكتي مو «يراخبلا لاجر نم ةقث -اذه- نارمع نأ :ىلوألا

 ديؤي ال ثيدحلا اذه نأو اصوصخ .هطبضو يوارلا ظفحب ةربعلاو «جراوخلا يأر ببسب هيف

 رضي الف «ةحلط تنب ةشئاع لبق نم هيلع عباتم هنأ كلذ ىلع دز ,هبهذل ةرصن هيف سيلو «هتعدب

 .دهاوشلاو تاعباتملا يف اميس ال «هلیبس اذه نمع جيرختلا

 ريلادبع نبا لوقب -امه هللا رفغ- ينامکرتلا نباو ديعلا قيقد نبا جاجتحا نأ :ةيناثلا

 يف یتطقرادلا هرکذ يذلا -هنع هللا یضر- رمع ثيدح لوأ يف ناف ؛اهاركذ قلا ةياورلاب دودرم

 سابللا باتك يف ثيدحلا اذه يراخبلا جرخأ دقف ,معزل اذه ةفأش لصاتسی ام ريرحلا سبل

 نع ةشئاع تلأس :لاق ؛ناطح نب نارمع نع ريثك ىبأ نب ییحم قيرط نم (208760 8١

 ؛رمع نبا تلأسف :لاق ءرمع نبا لس :لاقف «هتلاسف :لاق ءهلسف سابع نبا تئا :تلاقف ءريرحلا

 .(هركذف) باطخلا نب رمع ينربخأ :لاقف

 هعامسب حيرصلا حيرصتلا اذه -امهنع هللا افع- ينامكرتلا نباو ديعلا قيقد نبا متك ملف

 انافاع ءىمعألا ديلقتلا الإ سيل !؟هنيعب دنسلا اذه ناوزعيو ءامهينيع نيب لثام وهو «ةشئاع نم

 .هنم نيملسملا عيمجو هللا

 نارمع نع (0407/786 )٠١/ هسفن روكذملا باتکلا يف رخآ اثیدح يراخبلا جرخأ دقو

 .هضقن الإ بيلاصت هيف ائيش هتيب يف كرتي نكي ىل ةي ىنلا نأ :هتئدح ةشئاع نأ :ناطح نبا

 نإ :هلوق يف ريلادبع نبا ىلع در «هتثدح ةشئاع نإ» :هلوق يفو» :رجح نبا ظفاحلا لاق

 - .(ةشئاع نم عمسي مل نارمع



 ۳۳۱ يزورملل - « هنسلا » باتك

 ؛-اهنع هللا ىضر -نینمولا مأ- ةشئاع نع ةحلط تنب ةشئاع نع «ةرمع

 ؟كعم دهاجن الفأ ؛لامعألا لضفآ داهجلا ىرن !هّللا لوسر اي :تلق :تلاق
 .اهتلاخ ةشئاع تناكو .اروربم جح :داهگا لّضفا کل ؟ال» :لاقف

 دل یبلا ةنسل نيمظعملا نيفصنملا نم نكو «ئراقلا يزيزع لمأتف =

 امبر قودص وهو- ةحلط نب قاحسإ نب ةيواعم :ةرمع يبأ نب بيبح عبات دقو ؛اذه

 :-«بيرقتلا» يف امك ؛مهو

 ريثك نب دمحم نع (۲۱/۹) يقهيبلاو ۲۸۷۰/۷۵ /5) «هحیحصا يف يراخبلا هجرخأ

 -(۲۵۳۲۸/۲۰۱/۲) دمحأ هنعو- (۸۸۱۱/۸/۵) «فنصملا» يف قازرلادبعو «يدبعلا

 (حتفلا» يفامك ؛«جرختسلا» يف يليعامسإلاو ۲ //ه /7) «هحیحصا يف يراخبلاو

 -۳۸۷ /۱۲) «ءالبنلا مالعأ ريس» يف یهذلا هقيرط نمو- «تايفقثلا» يف يفقثلاو ()

 /۳۱۱/۳) «ىرغصلا ننسلا»و ۰۲۱/۹ ۳۲۱/4) «یربکلا ننسلا» يف ىقهيبلاو ,- 4

 يف دعس نباو «يريبزلا دمحأ وبآ انث :(۲:/۲۵۳۲۵/۱۹۹) دمحأو هةبقع نب ةصيبق نع ٠١

 «هدنسما يف هيوهار نب قاحسإو «يدقاولا رمع نب دمحم انث :(۷۱/۱۰) (ىربكلا تاقبطلا»

 (076/7) -ًاقلعم- «هحیحصا يف يراخبلاو :(74787/447/40) دمحأو ۱۰۱۵ /447/5)

 نسم (۲۵۹/۱6-۵۱۰۱/۲۱۰) «راثآلا لكشم».يف يواحطلاو يندعلا ديلولا نب هّللادبع نع

 يف يقهيبلاو «يدهم نب نهررلادبع قيرط نم (۵۱۰۷/۲۲۰/۱6) و «ءاقرزلا يبأ نب ديز قيرط

 نايفس نع مهتعست ؛يبايرفلا فسوي نب دمحم قيرط نم (۱8۷/۱۳۸/۲) یرغصلا ننسلا»

 (قیلعتلا قيلغت» يف امك ؛«يندعلا ديلولا نب هللادبع ةياور- هعماج» يف اذهو- يروشلا

 .هب قاحسإ نب ةيواعم انث :-(17/7) «يرابلا حتفاو 41۱ /۳)

 :هيلع يروثلا عباتو

 اش :(۲4۳۹۳/4۵۸/4۰) دمحأ هجرخأ :-فيعض وهو- يضاقلا هللادبع نب كيرش ١-

 .هب كيرش نع «-ناذاش- رماع نب دوسأ

 نب نافع انث :(۲4۸۸۸/۳۸۰ /4۱) دمحأ هجرخأ :-ةقث وهو- ةطئار يبأ نب "ةدیبع -۲

 ؛ءاجر نب هللادبع قيرط نم (27065 )704/١5/ «راثالا لكشم» يف يواحطلاو رافصلا ملسم

 .هب ةديبع نع امهالك

 .هلوأ حتفب ()



 يزورملل - « هنسلا » باتك ۳۳۲

 لوسر ىلإ ءاسنلا نشج :لاق ؛-هنع هللا یضر- كلام نب سنأ نع «ینانبلا

 (۸۳۱۸ /۱۷۲۱/۱۱-۱۷۷) «ناميإلا بعش» يف يقهيبلا هج رخآ - فیعض هدانسا -۵

 .هب يميمتلا ىبحي نب ىيحي نع «يلع نب میهارب] قیرط نم
 ط-۱/۱۲/۱۸۹/۲) «ةيلاعلا بلاطلا» يف امك ؛«دنسلا» يف ةبيش یبآ نبا هجرخأو

 /۱۲۳/4) «ةرهلا ةريخلا فاحتإ»و «(«ةمصاعلا راد ط ١/1560- /۲۹۷/۸ وأ «نطولا راد

 يف نابح نباو ۳۶۱۵/۱۰ /5) «هدنسما يف ىلعي وبأو نوراه نب ديزي ان ۵

 نع- ٠١51( 7/571 /5؟) «ةيهانتملا للعلا» يف يزوجلا نبا هقيرط نمو- (۳۷۰/۱) «نيحورجملا»

 «ةدعسسم نب ديمح انث :(؟فشک»-۱۷6/۱۸۲/۲) «هدنسم) يف رازبلاو «لیئارسإ ىبأ نب قاحسإ

 يف بيغرتلا» يف نيهاش نباو رجب نب دمحم انث :(۱6۱-۳8۱۲/۱2۲ /5) «هدنسم» يف ىلعي وبأو

 «هدنسم) يف ىلعي وبأو ءىسرنلا دامح نب ىلعألادبع قيرط نم (40۲/۳۲۱) «لامعألا لئاضف

 مجعملا» يف يناربطلاو -(۱۰۰۳ /۳) «لماکلا» يف يدع نبا هلعو- )51/1١15-11”(

 يبرحلا رمع نب يلعو «يمضهجلا يلع نب رصن نع (177/7-177//18017) «طسوألا

 ؛یضلا ةدبع نب دمحأ قیرط نم (۷۵/۳۷) «يلاوعلا خویشلا نع ةاقتنلا دئاوفلا» يف يركسلا

 .هب بيسملا نب حور نع مهتعبس

 .اروهشم يرصب وهو «حور الإ تباث نع هاور ملعن ال» :رازبلا لاق

 تاقثلا نع يوري حور :نابح نبا لاق ؛حصي ال ثيدح اذه» :يزوجلا نبا لاقو

 .«هنع ةياورلا لحي ال يتلا تاعوضولا

 نب حور هيفو «رازبلاو ىلعي وبأ هاور» :(۳۰6/6) «دئاوزلا عمجم» يف يمثيملا لاقو

 .«يدع نباو نابح نبا هفعضو «رازبلاو نيعم نبا هقثو ؛بیسلا

 :يدع نبا لاق :یلکلا بیسلا نب حور ؛لاقم هيف دانسإ اذه» :-هبقع- يريصوبلا لاقو

 تاقثلا نع تاعوضولا يوري :نابح نبا لاقو «حلیوص :نیعم نبا لاقو «ةظوفح ريغ هثيداحأ

 .ه.ا (تاقث دانسالا لاجر يفابو .يوقلاب سيل حلاص وه :متاح وبأ لاقو «هنع ةياورلا لح الو

 ةبيش يبأ نب ركب وبأ هاور» :(ةرصتخم- ۱٤۹/ ۳۹١۱۹ /0) «ةرهملا ةريخلا فاحتإ» يف لاقو

 .(فيعض وهو ؛یلکلا بيسملا نب حور ىلع امهيدانسإ رادمو يلصولا ىلعي وبأو

 /7) «ةفیعضلا» يف -هللا همحر- ينابلالا مامإلا انخيش هلعأ هبو «لاق امك وهو :تلق

(TV ۲ 



 ۳۳۳ يزورملل - « ةتمسلا د باتك

 هَّللا ليبس يف داهجلاب ؛لضفلاب لاجرلا بهذ !هّللا لوسر اي :نلقف هِي هللا
 ات هللا لوسر لاقف ؟هّللا ليبس يف نیدهاحنا لمع هب كردن لمع انل امفأ
 .(وللا ليبَس يف َنيِدِهاَجملا َلَمَع هب كردت اب يف "رکاذخا ةه

 ىلع داهجلا ضرفي ۸ و هللا لوسر نأ يف ملعلا لهأ فلتخ ملو

 .رارحألا نم غلبي مل نم ىلع الو «دیبعلا ىلع الو ءاسنلا

 يبأ نع «ةبعش انث :رفعج نب دمحم انث :راشب نب دمحم انثدح -5

 انث ۱۷۲١(: /۲۹۸/۳) «هدنسم» يف يلصوملا ىلعي وبأ هجرخأ - حيحص هدانسإ -7

 .هب -رادنب- راشب نب دمحم

 .يديهارفلا ملسم نب ميهاربإ ان 59٠ /۷) «هحیحصا يف يراخبلا هجرخأو

 تاقبطلا» يف دعس نباو ء«(١۲۹ /۷) «يرابلا حتف» يف امك ؛«هدنسم» يف هيوهار نب قاحسإو

 مزاح نب ريرج نب بهو نع (۳۹۵۲/۲۹۰ /۷) «هحیحص) يف يراخبلاو ۲۸۵ /۵) «ىربكلا

 «ةباحصلا ةفرعم» يف يناهبصألا ميعن وبأ هقيرط نمو- (۷۵/۹۱/۲) «هدنسم» يف يسلايطلاو

 يف يقهيبلا هقيرط نمو- «خيرأتلاو ةفرعملا» يف يوسفلا نايفس نب بوقعيو -«)

 نب ورمع نع (۱۱۱۵/۲۳/۲) «ريبكلا مجعملا» يف يناربطلاو «-(۲۲ /۹) «یربکلا ننسلا»

 .هب ةبعش نع مهتعبرأ ؛قوزرم

 :ةبعش عباتو

 مجعما يف يوغبلا مساقلا وبأ هجرخآ :يروشلا قورسم نب ديعس نب نايفس ١-

 «ریبکلا مجعملا» يف يناربطلاو .ناطقلا ديعس نب یی قيرط نم )١/ ١1677/75651١( «ةباحصلا

 .هب نايفس نع امهالك ؛یدهم نب نهرلادبع قيرط نم (۱۱۰۷ /۲۳ )

 ,(586 /۵) «ىربكلا تاقبطلا» يف دعس نبا هجرخأ :شمعألا نارهم نب ناميلس -۲

 ةفرعم» يف يناهبصألا ميعن وبأ هنعو- ۲۳-١١١۸/۲٤١( /۲) «ريبكلا مجعملا» يف يناربطلاو

 .هب شمعألا نع «ريمن نب هللادبع نع- ١١77( /۳۸۵ /۱) «ةباحصلا

 )١/ «طسوألا خيراتلا» يف يراخبلا هجرخآ :يفعلبا -ةیواعم نب ريهز- ةمثيخ وبآ -۳

 >«ةباحصلا مجعما يف يوغبلا مساقلا وبأو «يئالملا -نیکد نب لضفلا- میعن وبآ انن ۳ ۵
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 يزورملل - « ةئسلا د باتك ۳۳

 :لاق رمع نباو انآ ترغصتسا :لوقی بزاع نب ءاربلا عمس هنأ ؛قاحسإ

 .نيعبرأو نيتئملا ىلع افین راصنالا ناكو «نيتسلا ىلع افین نورجاهملا ناكو

 نب نامثع انث :ىعازخلا ةملس وبأ انث :دينحلا نب دمحم انثدح -۷

«(YoY /۱( =؛بيشألا ىسوم نب نسحلا نع (5877/6) «یرکلا تاقبطلا» يف دعس نباو  

 .هب ريهز نع امهالك
 .ةرخأب یعیبسلا قاحسإ يبآ نم هعامس نكل ؛تبث ةقث -اذه- ريهزو :تلق

 /۱۳و ۵۰6۷ /96۰/۱۲) «فنصلا» يف ةبيش يبأ نبا هجرخأ :فيرط نب "فرطم -5
 /۱۳۰/4) «يناثملاو داحآلا» يف مصاع يبأ نبا هنعو- (۱۸۵۵6/۳۷۷/۱ و ۹

 ركاسع نبا هقيرط نمو- ۶۳۰/۷۲ /۳) «ةباحصلا مجعم» يف يوغبلا مساقلا وبأو ۵۵

 يناطلاو ۰۱۰۹۵/۲۵۰ /۳) «هدنسم» يف يلصولا ىلعي وبأو .-(10/۳۳) «قشمد خیراتا يف

 -۳۸۶/۱) «ةباحصلا ةفرعم» يف يناهبصالا ميعن وبأو ١١5537/77((, /۲) «یبکلا مجعلا) يف

 ؛يدع نب فسوی قیرط نم (۲۱۹/۳) «راثالا يناعم حرش» يف يواحطلاو -<( ۵

 .هب فرطم نع «سيردإ نب هللادبع نع امهالک

 لبق قاحسإ يبأ نع ىور نم نمض هوركذي مل نكل ؛ةقث -اذه- فرطمو :تلق

 .طالتخالا

 هقيرط نمو- (۱۸۱۳۳ /۵۹۲/۳۰-۵۹۳) دمحأ هجرخأ :يضاقلا هللادبع نب كيرش -

 ينايورلاو (٥ / YAO)» «ىربكلا تاقبطلا» ف دعس نباو »-) ۵ /۱) «ةیاغلا دس ) ف ريثألا نبا

 نع- (7۷-/۳۳) «قشمد خیرات» يف رکاسع نبا هقیرط نمو- (۲۹۲۱/۲۱6/۱) «هدنسم» يف

 .هب كيرش نع .نوراه نب ديزي

 .هطالتخا لبق «میدق قاحسا ىبأ نم هعامسو «فیعض -اذه- كيرشو :تلق

 ؟ ۹٩۱۲/۱۹۱6 /۵) (ريبكلا مجعلا» يف يناربطلا هجرخآ - فيعض هدانسا -۷

 نيطم نع (۲۹۹۳ /۱۱۸۰/۳) «ةباحصلا ةفرعم» يف يناهبصألا ميعن وبآو ۵۱۵۰/۲۲ 6و

 دمحم نب نسحلا قیرط نم (۲۲/۹) «یرکلا ننسلا» يف یقهیبلاو -یمرضحا هثلادبع نب دمحم-

 قیرط نم (۲۹۹۳/۱۱۸۰/۳) «ةباحصلا ةفرعم» يف يناهبص الا ميعن وبأو «ينابقلا دايز نبا

 = .هب يعازخلا -ةملس نب روصنم-

 هسه هاو ده نا ست جاي و زو ا RH © 8 جب كاش " © # كا

 .ةروسكملا ءارلا ديدشتو .هينأث حتفو .هلوأ مضب ()



 ۳۳۵ يزورملل - « هنسلا » بانک

 ىثدح :لاق ؛ةيراج نب ديز نب رمع نع یراصنالا ةيراج نب ديز نب هللادبع

 ديز :مهنم ؛دحأ موی انسان رغصتسا ةه هللا لوسر نأ :-ةيراج نب ديز- یبا
 نب دعسو ءمقرأ نب ديزو بزاع نب ءاربلاو (- هسفن .ییعی- ةيراج نبأ

 .رمع نب هللا دبعو «يردخلا ديعس وبأو 217 ةمفيخ

 نب بوقعي انث :يدامرلا -روصنم نب دمحأ- ركب وبأ یئدح -۸

 .«هفرعأ مل نم هیفو» )/33١8©:: ادئاوزلا عمجم» يف يمليفا لاق =

 .ةمجرت امه دجأ مل ينإف ؛هللادبع نب نامثعو ةيراج نب ديز نب رمع ىلإ ريشي هلعل :تلق
 .اةبیبح» :م» يف )١(

 .أطخ امهالکو ««ةمثح» :ةخسن يفو

 حيحص -صاقو يبآ نب دعس لوق :ىنعأ- ريخألا هرطشو) فيعض هدانسا -۸

 نمو- (114/7/17) «ةباحصلا مجعم» يف يوغبلا مساقلا وبأ هجرخأ - (ىرخألا هقرطب

 .هب يدامرلا روصنم نب دمحأ انث :-(۲۰۳-۲۰ /۲۲) «قشمد خيرات» يف ركاسع نبا هقيرط

 ديعس نب هللادبع نب دمحم انث :-(۱۸۸/۳) مكاحلا هقيرط نمو- يربطلا هجرخأو

 .هب يرهزلا دمحم نب بوقعي نع «يطساولا
 !(«هاجرخي و دانسإلا حيحص ثيدح اذه) :مكاحلا لاق

 .«هوفعض هاو وهو ؛يرهزلا دمحم نب بوقعي هيف :تلق» :هلوقب يهذلا مامالا هدرو

 يف ناف ؛رظن هل هحیحصت يفو» :(۳۵/۹) «رينملا ردبلا» يف نقللا نبا مامالا -اضيأ- هدرو

 ."هاو وهو ؛يرمزلا دمحم نب بوقعی هدانسإ

 .«ءافعضلا نع ةياورلاو مهولا ريثك قودص) :«بیرقتلا» یو «الاق امك وهو :تلق

 ؛هطلغ دتشاف ؛هظفح نم ثدحف «هبتک تقرتحا كورتم :نارمع نب زیزعلادبع هخیشو

 .!بیرقتلا» يف امك

 تئريف ؛-ثيدحلا نسح «قودص وهو- يولعلا دمحم نب رفعج نب قاحسإ :هعبات نكل

 قاحسإ نع هاورف ؛-قودص وهو- يمازخا رذنملا نب ميهاربإ :يرهزلا بوقعي فلاخو

 ارصتقم هب دعس نع «هيبأ نع «دعس نب دمحم نب ليعامسإ نع «رفعج نب هللادبع نع «رفعج نبا

 = .ريخألا هرطش ىلع



 يزورملل - « ةنسلا » باتك ۳۳۹

 .دعس نب رماع سیلو هدلاو لیعامس| خيش لعجف =

 نع «دعس نب ةدعسم انث :(۹۱۳۹/۱۱/۹) «طسوالا مجعلا» يف يناريطلا هجرخآ

 .هب ميهاربإ

 .ثحب لوط دعب ةمجرت هل دجأ مل -اذه- ينارطلا خيش نکل :تلق

 نسع هللادبع نب نهرلادبع- جشألا ىلوم ديعس وبأ :هعبات ؛رفعج نب قاحسإ عبوت دقو
 .-دعس لوق- ريخألا هرطش ىلع ارصتقم هب رفعج نب هللادبع

 .هب دیعس وبأ انث :(۱۳۱۰/۷۵۱ /۲) «ةباحصلا لئاضف» يف دمحأ مامإلا هج رخآ

 سيل وهو «رفعج نب هللادبع ريغ ؛نوفورعم تاقث مهلك هلاجر ؛نسح دنس اذهو :تلق

 .«بيرقتلا» يف امك ؛ساب هب

 .ثيدحلا قرط ىوقأ يه قيرطلا هذهو
 :ًاضيأ هعباتو

 ١ - «راخزلا رحبلا» يف رازبلا هجرخآ :يورفلا دمحم نب قاحسإ )۳/ ۱۱۰/۳۱۲

 و :) ۹٣.هب قاحسإ نع امهالک ؛بيبش نب هللادبعو يميمتلا ىسيع رع نب دمحم انث

 ؛بيبش نب هللادبع هيلإ قيرطلا یو .هظفح ءاسف ؛فك «قودص -اذه- قاحسإو :تلق

 !ةمجرت هل دجأ مل ىسيع نب دمحمو هاو وهو

 «ةباحصلا ةفرعم» يف يناهبصألا ميعن وبأ هجرخأ :يناسیلا دیمحطادبع نب ىيحي -۲

 هب ىبحي نع «نيصح ىبأ نع يحلطلا انث :(۵۲ )4/ 5١84/

 .هب حرفی الف !ثیدحا ةقرسب مهتم -اذه- ىيحي نکل :تلق

 .(۱۳۲ /۳) «یربکلا تاقبطلا» يف دعس نبا هجرخآ :يسيوألا هللادبع نب زیزعلادبع -۳

 دعس نب رماع هدانس نم طقسا نکل ؛حیحصلا لاجر نم ةقث -اذه- زیزعلادبعو :تلق

 !دعس هدج نع «دمحم نب ليعامسإ نع راصف

 .هدج كردي مل ليعامسإو

 .هب هيبأ نع دمحم نب ليعامسإ نب ركب وبأ :رفعج نب هللادبع عباتو
 .هب ركب يبأ نع «يدقاولا انث :(۱۳۸/۳-۱۳۹) دعس نبا هجرخآ

 .اليدعت الو ًاحرج هيف رآ مل ركب وباو .باذک -اذه- يدقاولاو :تلق

 لوق :ينعأ- ريخألا هرطش حص امنإو «حصي ال فيعض هلوطب ثيدحلا نإ :لوقلا ةلمجو

 .هنايب مدقت امك هقرطب -صاقو يبأ نب دعس



 ۳۳۷ يزورملل - « هنسلا د بانک

 ديزي امهدحأ- نارمع نب زیزعلا دبعو «دمحم نب رفعج نب قاحسإ انث :دمحم

 نب "”روسم نب رفعج نب هللا دبع نع «-ههبشي امو فرحلا هبحاص ىلع
 در :لاق ؛هيبأ نع .دعس نب رماع نع «دعس نب دمحم نب ليعامسإ نع «ةمرخ

 یکبف ؛هرغصتساو «ردب ىلإ هجّرخَم صاقو يبأ نب ريمع ةي هللا لوسر

 .هزاجأف ریمع

 الا يهجو يف امو اًردب تدهش دقلو «هفيس ةلامح هيلع تدقعف :دعس لاق
 .-نينبلا :ىنعي- یحللا نم دعب يل هللا رثكأ مث «يديب اهحسمأ ةدحاو ةرعش

 عفان نع لا ديبع نع «ةيواعم وبأ أبنأ :ىبحي نب ىيحي انثدح -۹
 ؛ةنس ةرشع عبرأ نبا انأو ٍرُحَأ موي ب ينلا ىلع تضرُع :لاق ؛رمع نبا نع
 ةرشع سمح نبا انأو قدنخلا موي هيلع تضرع مث «ةلتاقملا يف ينزجي ملف

 .ةلتاقلا يف ينزاجأف ۳ (ةنس)

 نيب هلعجن رثآ ذه :لاقف «زيزعلا دبع نب رمع تئدح ""(مث) :عفان لاق

 ضرفو «ةيرذلا يف ةرشع سمح نم لقآ يف ناك نمل ضرفف «* ةيرذلاو ةلتاقلا

 .ةلتاقلا يف ةرشع سمح نبا ناك نمل

 .حيبق فيرحت وهو ؛(روصنما :«م» يف )١(

 دمحم نب ىلع انث :(۲۵۶۳ /۸۰۰/۲) هجام نبا هجرخأ - حيحص هدانسإ -۹

 نمو- هزاربلا روصنم نب رصن نب نادعس ثيدح» يف رافصلا دمحم نب ليعامسإو .يسفانطلا

 -۲۱۷/۳) «راثآلا يناعم حرش» يف يواحطلاو ءرصن نب نادعس انث :-(6 ٤ /7) يقهيبلا هقيرط

 .هب ةيواعم يبأ نع مهتثالث ؛يقرلا رشب وبأ انث ۸

 هلاديبع نع ىرخأ قرط نم هاجرخأ دقو ءنيخيشلا طرش ىلع حيحص دنس اذهو :تلق

 .هدعب يتأيس امك مع نبا
 ! «م» نم تطقس (۲)

 ! (م) نم تطقس (۳)

 .أطخ وهو «یرذلاو لتاقلا نيب» :ةخسن يف ()



 يزورملل - « ةئسلا » باتك ۳۳۸

 نسع «عفان ينربخآ : هل ديبع انث :ىبحي انث :راشب نب دمحم انثدح -۳۰
 نبا انأو ٍدُّحَأ موي لَك يبنلا "ینض درع :لاق ؛-امهنع هللا يضر- رمع نبا

 ؛ةنس ةرشع سمح نبا انأو قدنخلا موي يضرع مث «ينزجي ملف ؛ةرشع عبرأ

 .ينزاجأف

 ان :ديبع نب دمحم أبنأ :ميهاربإ نب قاحسإ انثدح -۱

 دحأ موي ةا هللا لوسر ينضرع :لاق ؛رمع نبا نع «عفان نع «*" هّللادیبع

 /؟) دواد وبآ هنعو- (1171/74817/8) دمحأ مامالا هجرخأ - حيحص هدانسإ -۰

 يراخبلاو 6۱6۲۹/۲۰۳ /۲) «قیقحتلا» يف يزوجلا نباو ۰( ۰7۰/۱۶۱/۶ ۷

 (۱ع۲۸/۶۷۱/۳) «ةباحصلا مجعم» يف يوغبلا مساقلا وبأو 4۰۹۷ /۳۹۲ /۷) «هحیحص) يف

 نمو- «جرختسلا» يف يليعامسإلاو .-(15 /۳۳) «قشمد خيرات» يف رکاسع نبا هقیرط نمو-
 يف يئاسنلاو «يقرودلا ميهاربإ نب بوقعي نع- )/١14( «ىربكلا ننسلا» يف يقهيبلا هقيرط

 وبأانث 32875/١55(: /۸و ۵۵۹۵ /۲ ۲6-۲۱۵ /۵) (یرکلا ننسلا»و (۱۵۵/۲) (ىبتجملا»

 :(۷ 10/۵۰/۲۱ «يناشلاو داحآلا» يف مصاع يبآ نباو ءيسخرسلا -دیعس نب هللادیبع- ةمادق

 نم-(۲۱4 /۸) يقهيبلا هقیرط نمو- «جرختسلا» يف يليعامسإلاو .یسرنلا دیلولا نب سابع انث

 .هب ناطقلا دیعس نب ىيحي نع مهتسخ ؛سالفلا يلع نب ورمع قیرط

 .!یلع تضرعا :(م) ۱) ٤

 .حیحص هدانسا -۱

 «هحیحصا يف ةناوع وبأو ۱۳۳-۱۳4 /4) «ىربكلا تاقبطلا» يف دعس نبا هجرخآ

 ينوميلا -ديمحلادبع نب كللادبع- نسحا وبآ انث :(1۳۷-۷۲۳۳/۳۸و 11۷۲ /۱۹۰/6)

 ةفرعماو ۰۲۰۲۸/۲۹۷ /۲) «یرغصلا ننسلا»و 01-00 /5) «یرکلا ننسلا» يف يفهيبلاو

 نب يلع نب نسحلا قيرط نم (۳۹۵/۳) «ةوبنلا لئالد»و ۳ ۷ ۸/۵۱ (راثآلاو ننسلا

 .هب يسفانطلا دیبع نب دمحم نع مهتئالث ؟نافع

 .نيخيشلا طرش ىلع حیحص دنس اذهو :تلف

 اذه ٌدرل يفكيو باتکلا ققح هل هبنتي مل فیرحت وهو !اربكم (هللادبع» :«م» يف (۲)
 فالخب رکبلا هللادبع نع ةاورلا نمض يسفانطلا ديبع نب دمحم اوركذي مل مهنآ :فيرحتلا

 .هوركذ دقف ؛هللاديبع



 ۳۳۹ يزورملل - « هنسلا » بانک

 نبا انأو قدنخلا موي ینضرعو «ينزجي ملف ؛لاتقلا يف ةنس ةرشع عبرأ نبا انأو

 .ةفيلخ -لئموي- رمعو «رمع ىلع تمدقف :لاق «ينزاجأف ؛ةنس ةرشع سه

 ىلإ بتكف ءريبكلاو ريغصلا نيب ام حلا اذه نإ :لاقف .ثيدحلا اذهب هتثدحف

 يف هوقلأف ؛كلذ نود ناك امف «ةنس ةرشع سم نبال اوضرفت نآ هلاّمع

 .لايعلا

 نع .دبز نب دامح ان :ةدابع نب حور أبنأ :قاحسإ انثدح -۲

 ننسلا) ف امك ؛(هدئسما 2 هيوهار نب قاحسإ هجرخأ - حيحص هدانسا -۲

 .ءاوس هدنسب (00 /5) یقهیبلل «ىربكلا

 بسيطخلا هقيرط نمو- «خیراتلاو ةفرعلا» يف يوسفلا نایفس نب بوقعي هجرخأو
 نب لیعامساو .برح نب نامیلس انث :-(۱۷۱/۱-۱۷۲) «مالسلا ةنيدم خیرات» يف يدادغبلا

 يقهيبلاو ۰۱۳۲۹/۶۷۲ /۳) «ةباحصلا مجعم» يف يوغبلا مساقلا وبأ هنعو- يضاقلا قاحسإ

 امهالك ؛دهرسم نب ددسم انث :-(1۵/۳۳) «قشمد خيرات» يف ركاسع نبا هقيرط نمو- (۲۲/۹)

 .هب ديز نب دامح نع

 ردب موي 5 ينلا ىلع ضرع :ظفلب هب ديز نب دامح نع «يمدقملا ركب يبأ نب دمحم هاورو

 .هلبقي ملف
 «ةباحصلا مجعم» يف يوغبلا مساقلا وبأ هنعو- يضاقلا قاحسإ نب ليعامسإ هجرخأ

 ٦٥(-. /۳۳) «قشمد خیرات» يف ركاسع نبا هقيرط نمو- ۷۱ /۳)

 هردب موی :اولوقی مل ةعامج هللاديبع نع هاور دقو یهو ادهو) :يوغبلا مساقلا وبآ لاق

 .(دحأ موی :اولاقو

 :دیز نب دامح عباتو

 نب نسحلاو ۹۱/۱۸۸/۱۹۰ /۳) «هحیحص) يف ملسم هجرخأ :ريمن نب هللادبع -۱

 ةفرعماو ۲۱/۹-۲۲(۰و 00 /5) ؟ىربكلا ننسلا» يف ىقهيبلا هقيرط نمو- «هدنسم» يف نايفس

 /4۷۱/۳) «ةباحصلا مجعما يف يوغبلا مساقلا وبأو -(۵۸/۶4:/۳۸) «راثألاو ننسلا

 نباو سم نب هللادبع نب دمحم نع- 6 /۳۳) (هخيرات» يف ركاسع نبا هقيرط نمو- ۸

 دمحم نب ىلع انث :(۲۵۳/۸۵۰ /۲) هجام نباو ۱۳۳-۱۳ /5) (ىربكلا تاقبطلا» يف دعس

 : .هب ريم نب هللادبع نع مهتثالث ؛يسفانطلا
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 /۱۲) «فنصملا» يف ةبيش يبأ نبا هجرخأ :يزورملا ينانكلا ناميلس نب میحرلادبع -۲ =

 مجعم) يف يوغبلا مساقلا وبأو ۱۹۰ /۳) (هحيحص) يف ملسم هنعو- (۱۵۵۵ ۹

 حاحصلاو رکانلاو ليطابألا» يف يناقروجلا هقیرط نمو- (۱۲۸/۷۱/۳) «ةباحصلا

 يف مصاع يبأ نباو ٠٠(-. /۳۳) «هخیرات» يف رکاسع نباو ۵۱۱ /۱۲۷-۱۲۸ /۲) «ریهاشلاو

 /1 يفقهيبلا هقیرط نمو- «جرختسلا» يف يليعامسإلاو 0۷۷ ۵7۲ /۲) «يناشلاو داحالا)

 .هب میحرلادبع انن : 0

 .(حيحص ثيدح اذه» :يناقروجلا لاق

 /۲۷۲/۵) (هحيحص») يف يراخبلا هجرخأ :يفوكلا -ةماسأ نب دامح- ةماسأ وبأ -۳

 نباو «ليعامسإ نب ديبع نع (۲۷۷/۵) «حتفلا» يف امك ؛«تايفالخلا» يف يقهيبلاو ( 64

 .هب ةماسأ يبأ نع امهالك ؛يسفاتطلا دمحم نب يلع انث :(704 ۰ /۲) هجام

 ٤- «فنصلا» يف ةبيش يبأ نبا هجرخآ :يدوألا ديزي نب سیرد] نب هللادبع )۱۳/ 1۷/

  ۲«هحیحص) يف ملسم هنعو- (۱۸۱۱۳/۳۹و ۱۸۰۵۰/۱۹۶ /۱ و ) ۱٩۰ /۳وبأو

 لیطابألا» يف يناقروجلا هفیرط نمو- (۱8۲۸/۶۷۱/۳) «ةباحصلا مجعم» يف يوغبلا مساقلا

 (ريكانملاو )١78-151/ /۲/  ۵71۱(هخيرات» يف ركاسع نباو )۳۳/ ٦٥(-« يف مصاع يبأ نباو

 ننسلا» يف يقهيبلا هقيرط نمو- «جرختسلا» يف يليعامسإلاو ۷(۰ ۷/۵7 /۲) «يناثملاو داحألا»

 «ىربكلا )١/ ٠١(-« هقيرط نمو- (41۰۷/۱۶۱/۶) دواد وبأو .-(۸۳ /۳) -اضيأ- يقهيبلاو

 «هحیحص يف ةناوع وبأو «ةبيش يبأ نب نامثع انث :-(775 /۸) يقهيبلا )٤/٤۳۸/  :)7775ان

 .هب سيردإ نب هللادبع نع مهتثالث ؛يئاطلا برح نب يلع
 رازبلاو ۰۱8۹۰ /۳) «هحيحص» يف ملسم هجرخأ :يفقثلا ديجلادبع نب باهولادبع ٥-

 نب دمو .ىنثملا نب دمحم نع (564 /7) يقهيبلاو )١١/ 20518/1١9(( «راخزلا رحبلا» يف

 .هب باهولادبع نع امهالك ؛راشب

 ؛(۱۷۱۱/۲۱۱/4و ۱۳۱۱/۲۹۶۱ /۳) يذمرتلا هجرخأ :يروشلا نايفس -1

 ٤۸/ ١1١55(- /۲) «مسرلا يف هباشتملا صيخلت» يف يدادغبلا بيطخلا هقؤيرط نمو- يناربطلاو

 )٤/ ۱۹۵-1٤۷٤/۱۹۹ ؟هحیحصا يف ةناوع وبأو «قرزألا فسوي نب قاحسإ قيرط نم

 قيرط نم ١56٠( /775و ۱۲۵/۸۳ /7) ؛ماكحألا رصتخم» يف يسوطلاو ۰۷۲۳۰ ۶۳۸

 .هب يروثلا نع مهتنالث ؛ءالعلا نب ةبطقو «ةبقع نب ةصيبق

 .(حیحص نسح ثيدح اذه» :يذمرتلا لاق

 = /7) يذمرتلا هنعو- «هدنسما يف يندعلا رمع يبأ نبا هجرخآ :ةنيبع نب نایفس -۷



 ۳۶۱ يزورملل - « هنسلا ١ باتك

 .(يواحطلاةياور - 557 /۳۹) «ةروثأملا نسل" يف يعفاشلاو -(۲۱۱ /5و ۲=

 5:8١-١غالو ۱۳۲ /كوا5”5واهك /:) (مألا»و (هسترت - ۲۲/۲۵6 /۲) «دنسملا»و

 ةفرعم» يف يقهيبلاو 0 ۷ ۸۱ ۱) ةطسوألا» یر نبا هقیرط نمو- (۳۶۳ /۷و

 قشمد خیرات» يف رکاسع نباو -(۵۳۰6/1۹۸/1و ۳۹۵/4۵۸4۵۷ /5) «راثالاو ننسلا

 .هب ةنييع نب نایفس نع مهتئالث ؛رطم نب رشب قیرط نم ۵ )

 نبا هقیرط نمو- (۹۷۱۷/۳۱۱/۵) «هفنصم) يف قازرلادبع هجرخآ :جیرج نبا -۸

 ۱۷۳/۱۹۵ )٤/ (هحيحص) يف ةناوع وبأو ۱۱۹۱/۱۰۰۵ /۲) (همجعم) يف يبارعألا

 يف يوغبلا مساقلا وبأو -(۱۳۰۲/۲۰۱/۱۲) «ریبکلا مجعملا» يف يناربطلاو ۷۲۳۰/۳۸

 نباو -(1۵/۳۳) «هخيرات» يف ركاسع نبا هقيرط نمو- (۱8۲۸/۷۱/۳) «ةباحصلا مجعم)

 0 «ماکحالا رصتخما يف يسوطلاو «(«ناسح)۸- ۳۰/۱۱-۷۲۸/۳۱) (هحيحصاا يف نابح

 هقیرط نمو- دعاص نباو 4۱۲۸ /۳۰۱/۳-۳۰۲) «هننس) يف یتطقرادلاو ۲۰ ۶

 نبا نع امهالک ؛يناسربلا ركب نب دمحم نع نيقيرط نم- (۵۵/1) «یربکلا ننسلا» يف يقهيبلا

 .هب هللادیبع ییثدح :جیرج

 .!حیحص وهوا :ينطقرادلا لاق

 نم (۲۱۸/۳) «راثآلا يناعم حرش» يف يواحطلا هجرخأ :يزورملا كرابملا نب هللادبع -9

 .هب هنع «يدع نب فسوي قيرط

 «ةباحصلا ةفرعم» يف يناهبصألا ميعن وبأ هجرخأ :يدرواردلا دمحم نب زیزعلادبع -۰

 .هب يدرواردلا نع «ديعس نب ةبيتق قيرط نم 66 ۳۵)

 ١- «هحیحصا يف ةناوع وبأ هجرخأ :يرمعلا ديز نب دمحم نب رمع )١945/5/ 141/6

 و٤۳۸/  »)۷۲۳۷نب ىسيع نع «دبعم نب يلع قيرط نم (15۵/۳۳) «هخیرات» يف ركاسع نباو

 .هب رمع نع «سنوی

 مساقلا يبأ قيرط نم (1۵/۳۳) ؛هخيرات» يف ركاسع نبا هجرخأ :رهسم نب يلع ١7-

 .هب يلع نع «دیعس نب ديوس انث :يوغبلا

 :يرمعلا رمع نب هللاديبع عباتو

 ١- /7م1/-1787/7) «هدنسم» يف يسلايطلا هجرخأ :-يدنسلا حيجن- رشعم وبأ 1917١(

 «ةباحصلا ةفرعم» يف يناهبصألا ميعن وبأ هقيرط نمو- )9/١1/1١١/ »-)57١7يف دعس نباو

 «قشمد خيرات» يف ركاسع نبا هقيرط نمو- (۱۳۳ /4) «یربکلا تاقبطلا» )۳۳/ 55-56(-,

 -يف رافصلا ليعامسإو «نوراه نب ديزي نع (9۱۱۹/۱۰۹/۱۲) «راخزلا رحبلا» يف رازبلاو
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 مفارو رمع نبا لبق هل هللا لوسر نأ :رمع نبا نع «عفان نع «"" هللادیبع

 .ةنس ةرشع سمح انبا امهو «قدنخلا موی جيولخ نبا

 نب دلاخ نع «راطعلا رشعم وبأ أبنأ :ىيحب نب ىيحب انئدح -۳

 يبأ قیرط نم- (۵۵/7) «ىربكلا ننسلا» يف يقهيبلا هقیرط نمو -«رصن نب نادعس ثيدح»-

 .هب رشعم يبأ نع مهتئالث ؛ةیواعم

 .-فیعض- رشعم وبأو :تلف

 - )٤۳۹/ ٩۱۳ «ةروثأملا ننسلا» يف يعفاشلا مامالا هجرخآ :يرمعلا رمع نب هّلادبع -۲

 ىيحي انث :-(۳ ۷/4۵۸ /5) «راثالاو ننسلا ةفرعم» يف يقهيبلا هقيرط نمو- (یواحطلا ةياور

 .حارجملا نب عيكو انث :(۱۳/4) «یربکلا تاقبطلا» يف دعس نباو «يفئاطلا میلس نبا

 (ریبکلا مجعملا» يف يناربطلا هقيرط نمو- ۳۱۰-۹۷۱١/۳۱۱( /۵) «فنصلا» يف قازرلادبعو

 .هب هللادبع نع مهتئالث ؛؟-(۱۳۰۶۱/۲۰۱/۱۲)

 .فیعض -اذه- هللادبعو :تلق

 روتکدلا- باتکلا ققحم هل هبنتی مل حيبق فيرحت وهو ءاربكم (هللادبع» :«م) يف )١(

 هللادبع نع ةاورلا نمض ديز نب دام اوركذي مل مهنأ :فيرحتلا اذه درل يفكيو -يريصبلا
 .هوركذ دقف ؛هللاديبع فالخب کلا

 .ىرخألا هقیرطب حیحص وهو :نسح هدانسإ -۳

 نب فسوی :همساو- راطعلا ءاربلا رشعم يبآ ريغ ؛تاقث هلاجر «نسح دنس اذهو :تلق

 .«بيرقتلا» يف امك ؛أطخأ امر قودص هناف -یرصبلا ديزي

 دلاخ نع -تبث ةقث وهو- لضفلا نب رشب :هعبات هيف ئطخي مل هنأ ىلع لدف ؛عبوت هنکل
 .هب ناوکد نبا

 - (۲۸۸۳ /۸۰/۲) «هحیحص) يف يراخبلا هنعو- «هدنسم)» يف دهرسم نب ددسم هجرخآ

 نمو- !هننسا يف ىّشكلا ملسم وباو -(۲۱۷۰/۱۳/۱۱) «ةْسلا حرش» يف يوغبلا هقيرط نمو

 يف يناربطلاو 6۷4۱ /۳۳۳۲-۳۳۳۳ /7) «ةباحصلا ةفرعما يف يناهبصألا میعن وبأ هقيرط

 يف هيوهار نب قاحسإو ۲۷۰۱۷۵۱۸-۵۱۷ )٤٤/ دمحأو ت(8/575١7/5١/7) (ريبكلا مجعلا)

 نب ورمع انث :(۸۸۳۰/۱4۱/۸) «یربکلا نئسلا» يف يئاسنلاو ۱ ۸۱۳۹ /۵) «هدنسم)

 «یبیدلا رفعج نب هللادبع نب ىلع انث :(۲۸۸۲ /۸۰/) (هحيحص» يف يراخبلاو «سالفلا يلع

 = دم (۷۸ / 8: /۱۱) «طسوألا» يف رذنملا نباو «ديعس نب ةبيتق انث :(١١0774/1755/1)و



 ۳:۳ يزورملل - « هنسلا د بانک

 هنا :نلقی ""تایرورح ءاسن اندنع نإ :تلق «*" میبرلا تلاس :لاق + ناوکذ

 انکلو ؛لتاقن الو وزغن انك :تلاق !ٌءاسن هلي هللا لوسر عم وزغي ناك دق

 :لاف ؛سنآ نع «تباث نع «نامیلس نب رفعج ًابنآ : ىيحب انترح -:6

 .هب يرصبلا يشاقرلا قحال نب لضفملا نب رشب نع مهتعبس ؛دوعسم نب تلصلا قيرط-

 .(حيحص ثيدح اذه» :يوغبلا لاق

 !قرزألا ناميلس نب دمصلا دبع :-اضیا- هعباتو
 . نب ديعس قيرط نم (۲۱۷/۲۶-۷۰۱/۲۱۸) (ريبكلا مجعملا» يف يناربطلا هجرخأ

 .هب دمصلادبع نع «يطساولا ناميلس

 الو ؛هتعباتمب حرفي الف .«بیرقتلا» يف امك ؛ثيدحلا ركنم -اذه- دمصلادبع نكل :تلق

 .نيقباسلا نيقيرطلا ىلع ةدمعلاف مارک الو هب دهشتسي

 .لاجرلا بتكو طوطخلا نم حيحصتلاوءأطخن وهو .«ناوکز» :عوبطملا يف ()

 .ةباحصلا راغص نم «ءارفع نب ذوعم تنب :ليقثتلاو ريغصتلاب (۲)

 مسهجورخ دنع جراوخلا هب لزن ةفوکلا برق عضوم ءارورح ىلإ ةبسن «ةيرورح عمج ()
 .ةيرورحلا :مه ليقف «-هنع هللا يضر- يلع ىلع

 5 يقهيبلاو ۰۱۸۱۰/۱۶۳ /۳) «هحیحص) يف ملسم هجرخآ - حیحص هدانس| -4

 ؛نسحلا نب دمحم نب رفعجو يشرحلا ورمع نب دمحم قیرط نم (۳۰/۹) «یربکلا ننسلا»
 .هب يروباسينلا يميمتلا ىيحي نب ىيحي نع مهتثالث

 يف یییارفسالا ةناوع وبأ هريغ نعو هنعو- (۲۵۳۱/۱۸/۳) دواد وبأ هجرخأو

 )۱۳۹/٤/ ۱۵۷١(« يذمرتسلاو «رهطم نب مالسلادبع نع- (1۸۷/۳۳۱/4) «هحیحص)

 يف يلصولا ىلعي وبأو ء(۸/١١٤٠/١۸۸۳و 8٠/ ۷١٠١ /۷) «ىربكلا ننسلا» يف يئاسنلاو

 قيرط نم ۳ )٩۳۲/ «ةينادلبلا نيعبرألا» يف ىفلسلا رهاط وبأو ۰۳۲۹۵ 6٠/ /5) (هدنسم)

 (هحيحصا يف ةناوع وبأو فاوصلا لاله نبرشب ان :اولاق ؟يناذمهلا نيسحلا نب دمحم

 «طسوالا» يف رذنملا نباو «يريراوقلا ةرسيم نب رمع نب هللاديبع قيرط نم (0۸۷/۳۳۱/۶)

 ةيلح» يف يناهبصألا ميعن وبأو «عيبرلا نب نيسحلا قيرط نم 7 /۱۸-۱۸۳ /۱۱)

 نامیلس نب رفعج نع مهتتس ؛ريسن نب نطقو راوس نب دمحم قیرط نم (۲۱۱/۱۰) ؛ءايلوألا
 -ٍ .هب يعبضلا



 يزورملل - « ةنسلا » باتك ۳ ع

 نيقسيف ؛ازغ اذإ هعم راصنألا نم ةوسنو میس ماب وزغي لي هللا لوسر ناك
 .ىحرحلا نیوادیو الا

 ؛ءاطع نع .جاجح نع ةيواعم وبآ أبنأ :ىيحي نب ىيحي انئدح -۵

 ؛دبعلا نعو ؟نايبصلا لتق نع هلأسي سابع نبا ىلإ یرورحما ةدِجْن بتك :لاق

 -نرضحي وأ- نهب مری نك له ؛ءاسنلا نعو ؟بيصن منفلا يف هل له
 ؟وه نمل ؛سمخلا نعو ؟لاتقلا

 نم رفاكلا فرعت رضا تنك ناف ؛نایبصلا امأ :سابع نبا هيلإ بتكف

 ءمهل ""خضرپ هنكلو «بيصن منغلا يف هل سيلف ؛دبعلا امأو «مهلتقاف ؛نمؤملا

 ىلع نمقيو «ىحرجلا نيوادي نهب جرخي ناك دق و ینلا ناف ؛ءاسنلا امأو

 انموق معزف ؛انل وه :لوقن انك انإف ؛سمخلا امأو «لاتقلا ندهشي الو «ىضرملا

 .؟حیحص نسح ثيدح اذه» :يذمرتلا لاق =

 نع هاورف ؛يردحجلا دوعسم نب تلصلا :مهفلاخو «رفعج نع ةعامجلا هاور اذك :تلق

 .ميلس مآ دنسم نم هلعجف «ميلس مآ نع سنا نع «تباث نع «ناميلس نب رفعج
 ٤۷۲۳ /۲۱/۱۱) «هحیحصا يف نابح نبا هنعو- «هدنسم» يف ىلصوملا ىلعي وبأ هجرخأ

 نب دمحم انث ۳٠۲(: /۹۹ /۲۰) «ربکلا مجعملا» يف يناربطلاو -(«ناسحإلا -1۷۲۶ /۲5-۲۷و

 .هب تلصلا نع امهالک ؛-نيطم- يمرضحلا هللادبع

 ایر «ةقث» :«بيرقتلا» یو هیف ملكتم -اذه- تلصلا ناف ؛هذاش ةياور هذهو :تلق

 نم ةتس هفلاخ دقف ؛ثیدحا اذه يف مهو دقو همهو نیبتیو فلاخي ملام حیحص هثیدحف ءامهو

 .هحیحص) يف ملسم هدمتعا يذلا وهو ظوفحا وهو ؛سنآ دنسم نم هولعجف ؛رفعج نع ةاورلا

 ۰۱۹۲۷/۶۳۲ /۳) دمحأ هجرخآ - (هدعب امب حیحص وهو) فیعض هدانسا -

 يبآ نع امهالک ؛-دينس- دواد نب نيسحلا قیرط نم (۱۹۶/۱۱) «نایبلا عماج» يف يربطلاو

 .هب ةيواعم

 دقو سیلدتلاو أطخلا ريثك -ةاطرأ نبا وهو- جاجحا ناف ؛فیعض دنس اذهو :تلق

 .هدعب ام رظناف «عبوت هنكل ؟نعنع

 .ةردقلا ريغ ةليلقلا ةيطعلا وه :خضرلا )١(



 ۳ ۵ يزورملت - « هنسلا د بان

 .انل سیل هنأ

 نب رفعج نع «ليعامسإ نب متاح ًابنآ :ةرارز نب ورمع انثدح -5

 (هحیحصا يف ملسم هنعو- «هدنسما يف ةبيش يبأ نبا هجرخأ - حيحص هدانسإ -5

 يعفاشلاو 4۱۰۸۳/۳۳۷ /۱۰) «ریبکلا مجعلا» يف يناربطلاو ۰۱۳۸/۱۸۱۲ ۱۵ /۳)

 يف ةناوع وبآ هقيرط نمو- (۲۵۷ /6) (مألا»و «(هبيترت - ۰۱/۲۵ /۲) «هدنسم» يف

 ةسفرعماو ۲۲(۰ /۹و ۳۳۲ /57) «ىربكلا ننسلا» يف يقهيبلاو .(1۸۹۱ /۳۳۷ /4) «هحیحصا

 /۱۱) «ةنسلا حرش» يف يوغبلاو ۵۳6۵ /۵۳و )1۹۹/7-٩۳۰۲/۰۰۰ «راثآلاو ننسلا

 /۳) (هحيحص» يف ملسم هنعو- «هدنسما يف هيوهار نب قاحسإو - ۲۰۳

 نب ديمحو «ديعسس نب ةبيتق انث :(۱۲۰/6-۱۵۵۱/۱۲۲) يذمرتلاو - ۲ 65

 يف يسوطلاو «يدهنلا ليعامسإ نب كلام انث :(۷۳۰/۲-۱۲۵6/۷۳۷) «لاومألا» يف هيوجنز

 نب متاح نع مهتتس ؛رامع نب ماشه قيرط نم (۱۵۰-۱۳۱۲/۱۵۱/) «ماكحألا رصتخملا

 .هب ليعامسإ

 .«(حيحص نسح ثيدح اذه» :يذمرتلا لاق

 .«حیحص ثيدح اذه» :يوغبلا لاقو

 :ليعامسإ نب متاح عباتو

 )۲ ۱111-۸۱6۵ /۳) «هحیحص) يف ملسم هجرخآ :يميتلا لالب نب نامیلس -۱

 /۱۰) «ربکلا مجعملا» يف يناربطلاو ١٠١(« /۲) «ةيوبنلا ةنيدملا رابخأ» يف ةبش نباو ۷

 نئسلا» يف ىقهيبلاو .(235886 /۳۳۹/4) «هحیحص) يف ةناوع وبأو ۱۰۸۳۳ /"1/- 1

 A۸0) معو /۵) اهحیحصا يف ةناوع وبأو ؛ىبنغعقلا ةملسم نب هللادبع نع (05 /5) «ىربكلا

 .هب لالب نب ناميلس نع امهالك ؛يناوطقلا دلخم نب دلاخ قيرط نم

 يف ةناوع وبأو 5٠ "7/ 85 ٠١(« /۳) («ىقتنملا»يف دوراجلا نبا هجرخأ :ضایع نب سنأ -۲

 -5//111) «راثآلا لكشم» يف يواحطلاو ۰۳۳۷ صو 1۸۹۰۱ /۳۳۲/4-۳۳۷) (هحيحصال

 -۳۳۷ /۱) «قيرفتلاو عمجلا ماهوأل حضولا» يف يدادغبلا بيطخلاو «(هبيترت-7 7776

 ؛مكحلادبع نب هللادبع نب دمحمو «ىلعألادبع نب سنويو .بهو نب هللادبع قيرط نم ۸
 .هب سنأ نع مهتئالث

 «دنسملا»و ۱71۵7/6(۰) «مألا» يف يعفاشلا هجرخأ :يدرواردلا دمحم نب زيزعلادبع -۳

 =ةفرعماو ۲۹/۹-۳۰۱(۰) «یربکلا نئسلا» يف يقهيبلا هقيرط نمو- (هبيترت - ۷/1/۲(



 يزورملل - « هنسلا » باتك ۳:1

 .هب زیزعلادبع انث :-(۵۳۱۹/۵۰۷/۰) «راثالاو ننسلا=

 (دنسملا» يف دهآ مامالا هجرخآ :-ماهوآ هل قودص- ينارفعزلا نومیم نب دمحم -4

(۵/ ۲۸۱۱/۲). 

 ٥- «ةیوبنلا ةنيدلا رابخآ» يف ةبش نسبا هجرخآ :يندلا راسي نب قاحسإ نب دمحم )۲/

  ۳.هب قاحسإ نبا نع ءنوراه نب ديزي انث

 :-رقابلا رفعج ابأ- نيسحلا نب يلع نب دمحم عباتو

 ۰۸۵۳/6 ۱۹) «لاومألا» يف دیبع وبآ هجرخآ :يرهزلا باهش نب ملسم نب دمحم -|

 نب ديمحو «روعألا يصيصملا دمحم نب جاجح نع (1۸۹۳/۳۳۷/4) «هحیحص» يف ةناوع وبأو

 نع «دعس نب ثيللا نع امهالك ؛حلاص نب هللادبع انث ١767(: /۷۳۱/۲) «لاومألا» يف هيوجنز

 .هب يرهزلا نع «دلاخ نب ليقع
 .تاقث مهلك هلاجر ؛حیحص دنس اذهو :تلق

 :دلاخ نب ليقع عباتو

 (ىبتجلا» يف يئاسنلاو .۱۰۱/۰-۲۹4۱/۱۰۲) دمحأ هجرخأ :يليالا ديزي نب سنوي -أ

 /۵) «هدنسم») يف يلصوملا ىلعي وبأو ۰( ۱۹/۳۲۵ /5) (ىربكلا ننسلا»و )١5١19-8/0(.

 نب رمع نب نامثع نع 7١5( /۲) «ةيوبنلا ةنيدملا رابخأ» يف ةبش نباو ۲۷۳۹/۱۲۳۳

 1745 /5) «ىربكلا ننسلا» يف يقهيبلا هقيرط نمو- (۲۹۸۲/۱۱/۳) دواد وبأو «سراف

 /4) «هحيحصا يف ةناوع وبأو «يليألا ديزي نب دلاخ نب نب ةسبنع قيرط نم- 2060

 عمجلا ماهوأل حضولا» يف يدادغبلا بيطخلاو ۳۵-۳ ٤ /5) يقهيبلاو( ۷

 -ا/” 5 /۲) «لاومألا» يف هيوجنز نباو ءبهو نب هللادبع نع قرط نم (۳۳۸ /۱) «قيرفتلاو

 (۱۰۸۲۸/۳۳/۱۰) «ریبکلا مجعملا» يف يناربطلاو .دعس نب ثيللا قيرط نم 5 ١1١07

 يف يناربطلاو 14۸۸ /۱۰۰ )١١/ «طسوألا» يف رذنملا نبأو «كرابملا نب هللادبع قيرط نم

 نع مهتتس ؟يريمنلا رمع نب هللادبع قيرط نم (۳۳۶-۱۰۸۲۹/۳۳ /۱۰) «ریبکلا مجعملا»

 .هب سنوي

 -۳۳۷ /4) هحیحص) يف ةناوع وبأ هجرخأ :يرمعلا رمع نب هللاديبع -ب

 .هب هللاديبع نع «ضایع نب سنأ نع «ینیدلا نب يلع قيرط نم ۸

 ديعس قيرط نم (۱۸۹6/۳۳۷ )٤/ «هحیحص) يف ةناوع وبأ هجرخأ :سنأ نب كلام -ت

 -(هحيحصا يف ةناوع وبأو (۳۰۳و 7170 /۳) «راثالا يناعم حرش» يف يواحطلاو «دواد نب



 ۳:۷ يزورملل - « هنسلا د بانک

 .هب كلام مامالا نع امهالک ؛ءامسآ نب ةيريوج قیرط نم (۱۸۹۵ /۳۳۷ /)-

 نب ديزي انث :(۲۱۳ /۲) «ةیوبنلا ةنيدلا رابخآ» يف ةبش نبا هجرخآ :قاحس] نب دمحم -ث

 .هب قاحسإ نبا نع «نوراه

 يف ملسم هنعو- «هدنسم» يف هيوهار نب قاحسإ هجرخأ :يكملا دعس نب سيق -۲

 يزلا هقيرط نمو- «جرختسلا» يف يناهبصألا ميعن وبأو ۱۰/۱۸۱۲ /۱/۳) «هحیحص)

 يواحطلاو 06۳-۰ /۹) «یرکلا ننسلا» يف يقهيبلاو ۳۱۷-۳۱۸ /۲۷) «لامکلا بیذهت» يف

 وبأو ۵۲۹ /۳۲۱/۱۳) «راثآلا لکشماو ۳۰4و ۲۳۵و ۲۲۰ /۳) «راثألا يناعم حرش» يف

 يف ملسمو «مزاح نب ریرج نب بهو نع (۱۸۸۱/۳۳-۳۳۳ )٤/ «هحیحص» يف ةناوع

 ۳۲۰۰/۲۷/۵(۰) دهآو .دسآ نب زهب قیرط نم (۱۰/۱۸۱۲/۱۲/۳) «هحیحص)

 يمرادلاو .يدهم نب نجرلادبع نع (۲۹۲/۱۰-۱۱۵۱۳/۲۹۳) «یربکلا ننسلا» يف يئاسنلاو

 (۸۸۲/۳۳۶/) «هحیحص» يف ةناوع وبأو «(«نانلا حتف» - ۲۱۲۸ /۱۲۹/۹) !هدنسما يف

 نب ثراحلاو ۱۰۰/4-۲۲۳۵/۱۰۲(۰) دمحأو ءيسودسلا -لضفلا نب دمحم- نامعنلا يبآ نع

 يف يزملا هقيرط نمو- «جرختسملا» يف يناهبصألا ميعن وبأ هقيرط نمو- «هدنسم» يف ةماسأ يبأ

 نباو .«-(79/5) «ربخلا ريخلا ةقفاوم» يف رجح نبا ظفاحلاو .(۳۱۷/۲۷) «لامکلا بيذهت»

 (ريبكلا مجعملا» يف يناربطلاو .ملسم نب نافع نع (۱۰۸۱/۳۱/۳) «ىقتنملا» يف دوراجلا

 «طسوالا) يف رذنملا نباو ۲ /۳۳۶/) (هحيحصاا يف ةناوع وبأو ۰۱۰۸۳۰ /۳۳۵/۱۰)

 4۲۲/6-۲۱۸۵/۲۳(۰) دمحأو ریرضلا لاهنم نب جاجح قیرط نم 4 ۲ /۱۱)

 وبآو 0۸۸۲/۳۳ /4) «هحیحص) يف ةناوع وبأ هنعو- «هدنسم» يف ةماسآ يبأ نب ثراحلاو

 ظفاحاو .(۳۱۷/۲۷) «لامکلا بیذهت يف يزلا هقیرط نمو- «جرختسلا» يف يناهبص الا میعن

 «یرفصلا ننسلا» يف يفهيبلاو (۳۹/۲) ارضا ربخلاةقفاوم» يف رجح نسبا

 ةناوع وبأو «فافخلا ءاطع نب باهولادبع نع (۵۳/۹) «ىربكلا ننسلا»و ۳۹۹۰(۰ /۳۹۲ /۳)

 «رببکلا مجعلا» يف يناربطلاو كرابلا نب هّلادبع قیرط نم (2۸۸۳ /۳۳۶ /6) (هحیحص) يف

 نب یسوم قیرط نم (۳۳۲/۲) يقهيبلاو ءاجر نب هللادبع قیرط نم ۱۱۸۳۰/۳۳۰ /۱۰)

 .هب دعس نب سيق نع «مزاح نب ريرج نع مهترشع ؛يكذوبتلا ليعامسإ
 .(حيحص ثيدح اذه» :ظفاحلا لاق

 -۳۲۹/۲/۳) «هننسا يف روصنم نب ديعس هجرخأ :يربقملا ناسيك نب ديعس -۳

 يف يديمحلاو )١١/ ۱۸۱/ 5011١(-« «طسوالا» يف رذنملا نبا هقيرط نمو- ۰

 -نباو ((7۸۸۱/۳۳۰/۶) (هحيحصا يف ةناوع وبأ هقيرط نمو- (۵۳۲/۲ ۶ /۱) «هدنسم)



 يزورملل - « ةنسلا » بانک ۳:۸

 /۱۰) «ريبكلا مجعلا» يف يناربطلاو ۰67۵7171 ۱۷۹ - )١١/ ١4 «طسوألا» يف رذنملا-

 ملسم هنعو- «هدنسم» يف يندعلا رمع يبآ نباو ۳۲4/۳۱۰ /۵) دمحأو -(۱۰۸۳۲ ۹
 یئاسنلاو -(04/7) «یرکلا ننسلا» يف یقهیبلاو ۱۳۹/۱۸۱۲ ٤١ ۱٤/ /۳) «هحیحص» يف

 دمحم اش :الاق ؛(۱۷۰6 /۵) «هریسفتا يف متاح يبآ نباو ء(٥۸ ٤ ۲/ ٦۳ /۸) «یرکلا نئسلا» يف

 نب دمحأ انث :(1۸۸6 /۳۳۶/4-۳۳۵) (هحیحص) يف ةناوع وبأو «ئرقملا ديزي نب هللادبع نبا

 -نايفس نب دمحم نب ميهاربإ- قاحسإ وبأو ء(١٤٤٠ /۳) «هحیحص) يف ملسمو «يلمرلا نابيش

 «يدبعلا رشب نب نهرلادبع انث :الاق( ) (ملسم حیحص ىلع هدئاوزا يف يروباسينلا

 -5757/5) «راثآلاو ننسلا ءفرعم»و .(۳۰/۹و ۳۵ /5) «یرکلا ننسلا) يف يقهيبلاو

 نب ليعامسإ نع «ةنييع نب نايفس نع مهتينامث ؛یکلا عيبرلا نب ىيحي قيرط نم ۷

 .هب يربقملا نع «ةيمأ

 ,يومألا يشرقلا ةيمأ نب ليعامسإ نع هاورف ؛ضايع نب ديزي :ةنييع نب نايفس فلاخو
 .(يربقلا ديعس) طاقسإب ؛هب زمره نب ديزي نع

 يف اذهو- بهو نب هللادبع قيرط نم (۳۰ /۹) «یربکلا نئسلا» يف يقهيبلا هجرخأ
 .هب ضايع نب ديزي ينربخأ :-هل «اطولا)

 .ةمارك الو هتياورب دهشتسي الو «هب حرفي الف .باذک -اذه- ديزي نکل :تلق

 يبأ نب ديعس هدانسإ نم طقسو «هب جتحي ال ضايع نب ديزي» :-هبقع- يقهيبلا لاق
 . (دیعس

 يف رذنلا نبا هقیرط نمو- (۲۷۸۳ /۳۳۰ /۲ /۳) «هننس» يف روصنم نب دیعس هجرخأو

 (ريبكلا مجعلا» يف يناربطلاو «شايع نب ليعامسإ ان 5081١(-: /۱۸۵ /۱۱) «طسروألا»

 « يومألا ةيمأ نب ليعامسإ نع امهالك ؛يرازفلا قاحسإ يبأ قيرط نم 6 )

 .هب سابع نبأ نع «يربقملا ديعس نع

 .هب يربقملا ديعس نع «يدنسلا -حيجن- رشعم وبأ :ةيمأ نب ليعامسإ عباتو

 «لاومالا» يف ديبع وبأو ء«(۲١١/۷۲٤/١١١١٠٠) «فنصلا» يف ةبيش ىبأ نبا هجرخأ

 .(194-140 /11) «نايبلا عماج» يف يربطلاو 0۸۵۱/۱۷۶۱ )

 يف هب سأب ال نكل ««بیرقتلا» يف امك ؛طلتخاو ْنسأ .فیعض -اذه- رشعم وبآ :تلق

 .تاعباتلا

 .هب يربقلا دیعس نع «نالجع نب دمحم :ةيمأ نب لیعامس) عباتو
 =ديلولا نب هللادبع قيرط نسم ٠٥۷١( /۱۸۰ /۱۱) («طسرألا» يف رذنملا نبا هجرخأ
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 نع هلأسي سابع نبا ىلإ بتك ةدجن نأ :زمره نب ديزي ""نع «هیبآ نع ءدمحم
 .ةيرورحلا بتاكي سابع نبا نإ :نولوقي سانلا نإ :سابع نبا لاقف .لالخ
 :ةدجن هيلإ بتكف «هيلإ بتكأ مل ؛املع متكأ نأ فاخأ ینآ الولو

 ناك لهو ؟ءاسنلاب وزغي ةي هللا لوسر ناك له :ينربخأف ؛دعب امأ
 ؟وه نمل ؛سُمخلا نعو ؟نايبصلا لتقي ناك لهو ؟مهسب نه برضي

 وزغي ی هللا لوسر ناك له :يلأست تبتك كنإ :سابع نبا هيلإ بتكف
 امأف ةمينغلا نم نيذحيو .یضرلا نيوادي ؛نهب وزغي ناك دقو ؟ءاسنلاب

 .مهسب نه برضي ملف ؛مهسلا
 ل ل هللا لوسر ناو ؟نايبصلا لتقي ةَ هللا لوسر ناك له :تبتکو

 نم رضخلا ملع ام ملعت نوكت نأ الإ ؛"”(نايبصلا لتقت الف) نایبصلا لتقي
 .نمؤملا عدتو «رفاکلا لتقتف ؛نمؤملا نم رفاكلا زيمتف لتق يذلا یصلا

 انيلع انموق ىبأف ءانل وه :لوقن انإو ؟وه نمل ؛سُمخلا نع ينلأست تبتكو

 .هب نالجع نبا نع «يروثلا نايفس نع «يندعلا-
 -۱ 4 6 1/۳) (هحيحصاا يف ملسم هجرخآ :-لوبقم وهو- "ی فیص نب راتخلا -د

 بیذهت» يف يزلا هقیرط نمو- «جرختسلا» يف يناهبصألا ميعن وبا و ۵ ۷

 /۷/۳) دواد وبآو ءيفوكلا -ةماسآ نب داه- ةماسآ یبآ قیرط نم- (۳۱۸/۲۷) «لامکلا

 (ريبكلا مجعلا» يف يناربطلاو -(1۸۸۹/۳۳/6) ؟هحیحصا يف ةناوع وبآ هنعو- ( ۷

 / ٦۳و ۰۸۸۷ ۳۳۹-۳۳۲ /) (هحيحص) يف ةناوع وبأو ۱۰۸۳۱/۳۳۲-۳۳۵(۰ ۰)

 انث :(8۱۸-۱۹:/۸۵۲) («لاومألا» يف دیبع وبأو يرازفلا قاحسإ يبأ نع نيقيرط نم ۸

 قيرط نم (1۸۸۷ ۳۳۲-۳۳۵ )٤/ «هحیحص» يف ةناوع وبأو ءىصيصملا ريثك نب دمحم

 .هب راتخملا نع «شمعالا نع «ةمادق نب ةدئاز نع مهتعبرأ ؛يدزألا ورمع نب ةيواعم

 .حیبق فيرحت وهو !«دیزیو) :(م) يف (۱)

 .طوطخملا نم طقاس نيسوقلا نيب ام ()

 كلذلو «ةعباتم -ىرت امك- ملسم هل یورو «نابح نبا الإ هقثوي لو ‹«شمعألا :هنع ةياورلاب درفت (أ)

 .«لوبقما :«بيرقتلا» يف ظفاحلا لاق
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 .هیلع انريصف ؛كلذ

 نم متمنغامنآ اوُمَلغاَر» :-لجو زع- هللا لاقو :هّللا دبع وبآ لاق

 ناو نيِكاَسَلاَو یقاتیلاو یبرقلا يِذِلَو لوسرللو هتمخ هلل ناف ع ءيش
 نيذلل ةمينغلا سمخ -لاعتو كرابت- هللا لعجف «[۶۱ :لافنألا] < لی

 نمل "نی لو «هباتك يف اهمسقب رمأي ملف ءاهساخآ ةعبرأ نع تكسو «مهامس

 ,ةعقاولا اورضح نيذلا ىلع اهمسقف ؛هتنسب يب هللا لوسر كلذ نّيبف يه

 عم "لجل ىلع سرافلا لضفو -مهفیعضو مهيوق- مهتلاجر نيب ءاوس
 نايبت يتأيس اه «""امهننسو ريسلاو داهجلا ماكحأ نم '"اهنّيب ام كلذ ريغ

 .-هللا ءاش نإ- اهعضاوم يف كلذ

 نع .دلاخ نع ءهّللا دبع نب دلاخ ًابنأ :ىبحي نب ىيحي انثدح -۷

 .(نبي)» :(م۷ يف )١(

 .«لجارلا» :«م» يف ()

 .«نيبي» :«م) يف (۳)

 .«اهنئساا :۷م۱ يف (4)

 هدنسب (۱۱ ۹۵ )١/ «ةالصلا ردق میظعت» يف فنصملا هجرخآ - حيحص ثيدح -۷

 .ءاوس

 ني ميهاربإ قيرط نم (۱۷۱/۲-4۰۲۰/۱۷۲) «ناميإلا بعش» يف يقهيبلا هجرخأو

 .هب يميمتلا ىيحي نب ىيحي نع «يلع

 نب دلاخ نع هاورف -(دینس) ب فورعملا- دواد نب نيسحلا :ىيحن نب ىيحب فلاخو :تلق

 ينلا لاس الجر نأ :قيقش نب هللادبع نع یاذحا نارهم نب دلاخ نع «يطساولا ناحطلا هللادبع

 .السرم هركذف .. للي

 .هب دينس نع «نسحلا نب مساقلا انث :(۱۹۵و ۱۸۸/۱) «نايبلا عماج» يف يربطلا هجرخآ

 تمجرت هل دجأ مو «هفرعأ مل يربطلا خيشو «بیرقتلا» يف امك ؛فيعض -اذه- دينس نكل

 .ىيحي نب ىيحي ةياور ناحطلا هللادبع نب دلاخ نع فورعلاف

 -:قيقش نب هللادبع نع ءاذحلا دلاخ نع هاورف «ريشب نب میشه :ناحطلا ادلاخ عباتو
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 .هب مهنم لجر نع «نیقلب نم لجر ينريخآ-
 .هب میشه ان :(۲۹۸۰ /۲۹۸ /۲ /۳) «هننس) يف روصنم نب دیعس هجرخآ

 /۲) «ةیلاعلا بلاطلا» يف امك ؛«هدنسم» يف هاورف ؛عینم نب دمحأ :روصنم نب ديعس عباتو

 ...ةلِكَو ينلا یتآ الجر نأ :نیقلب نم لجر ينثدح :لاق نکل ؛هب میشه نع ۷۶6

 دلاخ نع هاورف كرابلا نب هللادبع :-اميشهو ناحطلا ادلاخ :ينعأ- امهفلاخو :تلق

 .... ي ينلا تيتأ :نیقلب نم لجر نع «"(لجر نع) قیقش نب هلادبع نع ءءاذحلا

 /۷6/۹) «راثآلا لکشم»و ۳۰۱ /۳) «راثالا يناعم حرش» يف يواحطلا هجرخآ

 .هب كرابلا نبا نع «يدع نب فسوی نع «ةميزخ نب دمحم انث ۳

 «قیقش نب هللادبع نيبو يباحصلا اذه نيب لوهجم لجر ىلإ ثيدحلا داعف» :يواحطلا لاق
 .«هلثمب حتح ال نأ بجوف

 هللادبع نع «ءاذحا دلاخ نع هاورف ؛ديز نب دامح :عيمجلا فلاخو «لاق امك وهو :تلق

 .ثیدحا ... هيم ینلا تيتأ :لاق ؛نیقلب نم لجر نع «قیقش نبا

 .ًايباحص (نيقلب نم لجر) لعج يف هرقاو كرابلا نبا ةياور يف لوهجما لجرلا طقسأف
 «برح نب نامیلس انث :(۷۹/۲-۱۱۳/۸۰) «لاومألا» يف هیوجنز نب ديمح هجرخآ

 «یرکلا ننسلا» يف يقهيبلا هقيرط نمو- «ةاکزلا باتك» يف يضاقلا بوقعی نب فسویو

 ددسم انث :-(۳۵۲۸و ۳۵۲۷ ۳۷۷-۳۷۸ /۳) «یرغصلا ننسلا»و .(*۲/۹و ۳۳و ۳۲۶ /۷)

 .هب داح نع امهالک ؛دهرسم نبأ

 نم لجرلا نأ ةياورلا هذه نم نيبت دقو «تاقث مهلك هلاجر «حيحص دنس اذهو :تلق

 نسحلا نب سمهكو -ةقث وهو- تیرخلا نب ريبزلا نأ :هجولا اذه حجنري امو «يحاص نيقلب
 .ءاذحلا دلاخ نع «ديز نب دامه ةياور لثم هب قيقش نب هللادبع نع هايور دق -ةّقث وهو-

 «(۱۱۳۷ /۹۸۰و 1۷۹-۱۱۳۹/۹۸۰ /۲) (لاومألا» يف هيوجنز نب ديمح امهتياور جرخأ

 (ىربكلا ننسلا» يف يقهيبلا هقيرط نمو- «ةاكزلا باتك» يف يضاقلا بوقعي نب فسويو
 .-(۳۵۲۸و ۳۵۲۷ ۳۷۸۲۰۷ /؟) «یرغصلا ننسلا»و .(*۲ /۹و ۳۳۱و )

 وهو- يليقعلا ةرسيم نب لیدب :-اضیا- ۳هتیاور نم حیحصلا ىلع ءاذحلا ادلاخ عباتو

 = .هركذف .. هي ينلا تيتأ :لاق ؛نيقلب نم لجر نع «قيقش نب هللادبع نع «-ةقث

 .«راثالا يناعم حرش» نم تطقس )0(

 .ًامهبم الجر قيقش نب هللادبع نيبو هنيب لخدأو ءايباحص نيقلب نم يذلا لجرلا لعجف
 .ديز نب دامح ةياور :ىنعأ (ب)
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 نبا هقيرط نمو- (۱۳۱/۱۳-۷۱۷۹/۱۳۲) «هدنسم» يف يلصوملا ىلعي وبأ هجرخأ =

 نمو- «ةاكزلا باتك» يف يضاقلا بوقعي نب فسويو -(4۰۱ /۵) «ةباغلا دسأ» يف ريثألا

 .(١١5/”)«راثآلا يناعم حرش» يف يواحطلاو )۳۳٠١/١(-. «ىربكلا» يف يقهيبلا هقيرط

 قرط نم (۷۳۸/۳۵۲) «فارشألا باسنأ» يف يرذالبلاو ۳۵۲ /۷/۹) «راثآلا لكشم»و

 نب فسويو )51/98/7-١١5/580(.: «لاومألا» يف هيوجنز نب ديمحو «ةملس نب دامح نع

 ۳۳و 775/50 «یرکلا ننسلا» يف یقهیبلا هقيرط نمو- «ةاكزلا باتك» يف ىضاقلا بوقعي

 نب دامح نع نيقيرط نم- (۳۵۲ ۸و ۳۵۲۷ ۷-۳۷۸ /۲) «یرغصلا ننسلا»و .(57/69و

 .هب ليدب نع امهالك ؛ديز

 .«حيحص هدانسإو ؛یلعی وبأ هاور» :(4۸/۱-4۹) «دئاوزلا عمجم» يف يمثيملا لاق

 .(حيحصلا لاجر هلاجرو» ۳١١(: /5) لاقو

 .تاقث هلاجر دانسإ اذهل :(۵۷ /۹۷/۱) «ةرهملا ةريخلا فاحتإ» يف يريصوبلا لاقو

 :ةعرز وبأ لاق ؛-ةدحوملا ءابلا حتفو ءارلا نوکسو «ميملا رسکب- "يدُبرلا ثايغ نب دحاولادبع

 طرش ىلع دانسإلا لاجر يفابو .«تاقثلا» يف نابح نبا هركذو «ةقث ناك :بیطخا لاقو .قودص

 .ه.| «ملسم

 هللادبع نع :لاق هنأ الإ ؛هب ةرسيم نب ليدب نع هاورف ؛دشار نب رمعم :نيدامحلا عباتو

 ...ِدلكَو ينلا عمس نم هربخأ هنأ ؛قيقش نبا

 /۲ و ۲۰۳۵۱/۳۰۰ /۳۳) دهآ هنعو- (۳۷/۱/۱) (هريسفت» يف قازرلادبع هجرخأ

 «نایبلاو فشکلا» يف يلعثلاو ۱۹۵و ۱۸۷ /۱) «ناسلا عماج» يف يربطلاو 0۳۳۱۷۱۷۳ )۳۳۹

(۱۸۷/۱)-. 

 هسفن وه :رمعم ةياور يف مهبملا يباحصلاو .تاقث مهلك هلاجر «حيحص دنس اذهو :تلق

 .نیدامحا ةياور هتحضو امك ؛نیقلب نم لجرلا

 نع هاورف «يريرجلا سایا نب دیعس :قیقش نب هللادبع نع مهتياور يف ةعامجلا فلاخو
 .السرم هركذف ... هل هللا لوسر ىتأ الجر نأ :قيقش هللادبع

 اٹ :(766 /784-586) (لاومألا» يف -مالس نب مساقلا- يورفا دیبع وبأ هجرخآ

 ؛لضفلا نب رشب قیرط نم (۱۹۵و ۱۸۷ /۱) «نایبلا عماج» يف يربطلاو ةیلع نبا ليعامسإ

 - .هب يريرجلا نع امهالک

bG #ممم هم مرو و وه و و وهسه عدوه نأ 5 هاه 8 شا شاش ض8 و # سه  

 .هبنتف هیلع دحاولادبع عيوت ثيح «قرط نم :يلوقب كلذل ترشآ دقو «ةملس نب دامح نع هيوار وهو ()



 oY يزورملل - « ةنسلا د باتك

 هللا لوسر تيتا :لاق ؛هل مع نبا نع ؛ِنْيَقْلَب نم لجر نع «قيقش نب هللادبع

 ْنأ تریأ» :لاق ؟تْرِيُأ مب !هّللا لوسر اي :تلقف «یرقلا يداوب وهو زا

 بس تو ةالكصلا اوُمیَقیو لا الإ لإ ال :اولوقُي ىّبَح سانلا لا

 و دوهیلا :ٍمِهْيَلَع بو مضغ :لاق ؟كدنع ءالؤه نم :تلق

 اا براو هسُمح هلل» :لاق ؟للملا اذه يف لوقت امو : تلق ««ىّراّصنلا

 ولو «ال» :لاق ؟داحأ نم هب قحا دحأ لهف :تلق -نملسلا : ينعي- ؛ءالُؤَهل

 میس آنی وب نح نكت مَ (كِيَج نی امهَس تعرق

 ءيش نی متمنغ امنآ اوُمّلْعاَول :-لجو زع- هللا لاق :هللا دبع وبآ لاق

 ىبرقلا اذ معف ۱ :لافنألا] «ىئرقلا يِذِلَو لو سرو هَسُمخ هلل ناف

 ىبرقلا يذ " "هس ل لوسرلا مسقف ةف «ضعب نود مهضعب صخ ملو «ركذلاب

 ةدايز لصولاو «حيحص دنسب ًالوصوم مدقت دقو دانسالا حيحص لسرم اذهو :تلق =
 نم هعامسب قيقش نب هللادبع حرص دقو اميس ال ؛تاقثلا نم عمج نم فيكف «ةقث نم اهوبق بجي

 .اديج اذهل هبنتف «لصولا ةياور يف يباحصلا

 نع .-ةقث وهو- ريشق نب هللادبع نب ةورع نع هاور دقف ؛رخآ دانسإ هيف يريرجللو
 .السرم هب قيقش نب هللادبع

 ؛يقرودلا ميهاربإ نب بوقعي انث :(۱۹۵و ۱۸۷ /۱) «نایبلا عماج» يف يربطلا هجرخأ

 .هب ةورع نع «يريرجلا ديعس نع «ةيلع نبا نع

 .نادانسإ هيف يريرجلل ناك هلعلف .هقباسك حيحص لسرم اذهو :تلق

 نو ءانيب ًافالتخا ءاذحلا دلاخ نع ثيدحلا اذه دانسإ يف اوفلتخا ةاورلا نإ :لوقلا ةلمجو

 ليدبو نسحلا نب سمهكو تيرخ نب ريبزلا ةعباتم ليلدب ؛ديز نب دامح ةياور كلذ نم باوصلا

 .ملعأ هّلاو «مهريغ ةياور ىلع مهتياور حيجرتل نئمطت سفنلاف «تاقث مهتثالثو «ةرسيم نبا

 .(م) نم تطقس )١(

HN # 8نش م مدع نانا سه جادو ديه و هو قي و" # * # 8 ه" تا © * © قت "ا  

 ؛تارينلا بکاوکلا» يف امك ؛هطالتخاو هريغت لبق يريرجلا نم لضفملا نب رشبو ةيلع نبا عامسو ()

 .(68٠1ص) «یراسلا يدهاو ۰۱۸۳ ص)
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 دارآ امنإ هللا نأ :هتسب نيبف «هتابارق رئاس نود بلطلا ينبو مشاه ینب نیب

 .ضعب نود ةبارقلا ضعب :ةبارقلا ركذب

 نع «قاحسا نب دمحم أبنأ :نوراه نب ديزي أبنأ :قاحسإ انثدح -۸

 هللا لوسر مسق اهل :لاق ؛مِعْطُم نب ريبج نع «بّیسلا نب ديعس نع «يرهزلا
 نافع نب نامثعو انأ هتيتأ ؛بلطلا ينبو مشاه ينب نيب ىبرقلا يذ مهس ةي
 .مهيف هللا كعضو امل مهلضف ركنن ال مشاه ونب ءالؤه !هللا لوسر اي :انلقف

 :لاقف !؟ةدحاو ةلزنمب كنم مهو نحنو ءانتعنمو مهتيطعأ بلطلا ينب تيأرأ

 ون میفاه ون امناو اولا يف ال ما يف ينافي ل ءالؤم نإ
 م« 2

 أ نيب هلي ینلا كّبشو ءاَذِحاَو ءيش و بِلُطملا

 بدم تعمس :ىإ انث :ريرج نب بهو ای :قاحسإ انثدح -4

 -(هلنسم) يف هيوهار نب قاحسإ هجرخأ- (هقرطب حيحص وهو) نسح هدانسإ -۸

 .ءاوس هدنسب )١65/5(- اربخلا ربخلا ةقفاوم» يف رجح نبا ظفاحلا هقيرط نمو

 اربخا ريخلا ةقفاوم» يف ظفاحلا هقيرط نمو- 15-١171741/78:6( 5 /۲۷) دمحأ هجرخأو

 ةفرعم يف يناهبصألا ميعن وبأ هقيرط نمو- «هدنسم» يف ةماسأ ىبأ نب ثراحلاو ۱۵1 /۲)

 )٤٠٠١/ «لاومألا» يف يورملا -مالس نب مساقلا- ديبع وبأو ١567(-« /019 /۲) «ةباحصلا

 /۷) «ىبتجملا» يف ىئاسنلاو ۲۰۹-۰۲۱۰ /۲) «ةيوبنلا ةنيدلا رابخأ» يف ةبش نب رمعو ۳

 يف ىلصوملا ىلعي وبأو «ینثلا نب دمحم انث :(5 477/871 /4) «یربکلا ننسلا»و «(۱۳۱-۰
 ۱۳۳۰ /۸) «راخزلا رحبلا» يف رازبلاو برح نب ريهز انث :(۷۳۹۹/۳۹۱/۱۳) (هدنسما)

 يلع انث :(۳۸۳ /۲) (راثآلا يناعم حرش» يف يواحطلاو «ناطقلا ىسوم نب فسوي ان ۲۳

 ىلع نب نسحلا انث :(۲۰۲/۷/4) «ةکم رابخآ» يت ىهكافلاو رطم نب رحب نب دمحمو ةبيش نبا

 هقيرط نمو- (۱0۹۱/۱8۰/۲) «ريبكلا مجعملا» يف يناربطلاو «فلخ نب رکبو يناولحلا لالخلا

 مهلك ؛راطعلا رفعج نب سيردإ انث )١5717/5-١11(-: (ربخلا ربخلا ةقفاوم» يف رجح نبا ظفاحلا

 ۱ .هب نوراه نب ديزي نع "

 يتأيس امك هريغو فنصلا دنع ثیدحتلاب قاحسإ نبا حرص دقف ؛نسح دنس اذهو :تلق

 .ةيتالا ةياورلا يف

 = .(هدعب امب حيحص وهو) نسح هدانسإ -4



 ۳۵۵ يزورملل - « ةنسلا » باتک

 میم نب ريبج نع «بیسلا نب دیعس نع «يرهزلا ىنثدح :لوقی قاحسإ
 نم سمخلا سم ةي هللا لوسر مسق :لاقف :دازو .هلثم ...ِلك ینلا نع

 .یونلاو رمتلاو حمقلا

 نع سنویاث :رمع نب نامشع ان :ىيحن نب دمحم انئدح - ۰

 /۱) «يعفاشلا بقانم» يف يقهيبلاو ۱۹5-۱۹۱ /۱۱) «نایبلا عماج» يف يريطلا هجرخآ =

 ۰۳۹۹6 /۱۹/۵) «راثالاو ننسلا ةفرعماو ۳(۰ 1۵و ۳۶۱/۷) «یرکلا نئسلا»و 1۱-۰

 هنعو- (هدنسما يف دهرسم نب ددسمو سکب نب سنوي نع نيقيرط نم (۲۰ /5) «ةوبنلا لئالد»و

 /۲) «عانقالا»و 14۸1 /۹۸ /۱۱) هطسوالا» يف رذنلا نباو ۲۹۸۰/۱6 /۳) دواد وبأ

 يبأ نباو «ریشب نب میشه نع (۱۵۹۲/۱6۰ /۲) «ریبکلا مجعلا» يف يناربطلاو ۸ ۱1۸۱

 «هدنسم» يف يعفاشلاو «نامیلس نب میحرلادبع انث ۱۸۷۲۱/۶۱۰ /۱6) «فنصلا» يف ةبيش

 ننسلا ةفرعم» يف يقهيبلا هقيرط نمو- (۱۱/6-۱:۷) «مألا»و (هبیترت- ۱/۲۵۱ /۲)

 .هب قاحسإ نب دمحم نع مهتعبرآ ؛ةقثلا انث :-(۳۹۸۹/۱6۱ /۵) «راثالاو

 نب ددسمو .فنصلا دنع ثیدحتلاب قاحسإ نبا حرص دقو ءنسح دنس اذهو :تلق

 .يقهيبلاو «يربطلاو «دهرسم

 .هدعب ام رظناو

 .حیحص هدانسإ -۰

 نم سما ا» يف يعيطقلا ركب وبآ هقیرط نمو- (۱۰۷۸/۳۲۹/۲۷) دحآ هجرحآ

 نمو- (۳/۲۳) «رانید فلألا ءزج» :ب فورعم وهو ««ناسحلا بئارغلاو دارفألاو ةاقتنلا دئاوفلا

 «ةیوبنلا ةنيدملا رابخآ» يف ةبش نباو ۱5۷ /۲) اربخلا ربخلا ةقفاوم» يف رجح نبا ظفاحلا هقیرط

 ؟یریراوقلا ةرسیم نب رمع نب هللاديبع انث :(۱۵/۳-۲۹۷۹/۱۲) دواد وبأو ۲۱۰ /۲)

 .هب سراف نب رمع نب نامثع "نع مهتئالث
 - ١ .يتأيس امك يراخبلا هجرخآ دقو «نيخيشلا طرش ىلع حیحص دنس اذهو :تلق

 ۲ ۶ آق ۲ ۱ 5 هوو » تق مو ٠ك 7“ 4858 EE # فه

 ص) ؟رانید فلألا ءزج» ىلع -هللا هظفح- ردبلا هللادبع نب ردب لضافلا انیخآ قیلعت ف عفو )0

 (نع) رمع نب هللاديبع نع :باوصلاو «!رمع نب نامثع نب رمع نب هللاديبع نع «دواد وبأ هجرخأ» ۳



 يزورملل - « ةنسلا » باتك ۳٥٦

 م كي هللا لوسر نأ :مِهطُم نب ريبج نع «بيسملا نب ديعس نع «يرهزلا

 ينبو مشاه ينبل مسق امك سا نم لفون ينبو سمش دبع ينبل مسقي
 رمع ناكو لإ هللا لوسر مسق وحن سمخلا مسقي ركب وبأ ناكو «بلطملا
 .هدعب نعنیو «هنم مهيطعي

 .«حیحص ثيدح اذه» :ظفاحلا لاق =

 ؟۳(هسیترت- ۲۰۰-٤١۳/۲١۱ /۲) «دنسملا»و )١47/4(.: «مألا» يف يعفاشلا هجرخاو

 نهرلادبع نب دواد انث :-(۳۹۸۸/۱۱/۵) «راثآلاو ننسلا ةفرعم» يف ىقهيبلا هقيرط نمو-

 /۲۳ -۲۲) «رانید فلألا ءزج» يف يعيطقلا هقيرط نمو- (۱3۷۸۲ /۳۳۸ /۲۷) دمحأو ءراطعلا
 يف ديبع وبأو )1١6057/7-/١51(-« «ربخلا ربخلا ةقفاوم» يف رجح نبا ظفاحلا هقيرط نمو- ۲

 يقهيبلا هقيرط نمو- «ةاكزلا باتك» يف يضاقلا بوقعي نب فسويو «(847/1417) «لاومألا»

 نمر لادبع نع ؛-(147 /7) يقهيبلا هقيرط نمو- (۲۹۷۸/۱۵/۳) دواد وبأو .-(۳ ۲ /)

 .هب يليالا ديزي نب سنوي نع «كرابملا نب هللادبع نع امهالك ؛يدهم نبا

 :كرابملا نباو رمع نب نامثع عباتو

 نم («ناسح)»- ۳۲۹۷/۹۱ /۸) (هحيحصا يف نابح نبا هجرخأ :بهو نب هللادبع -۱

 .هب بهو نبا نع «ىيحي نب ةلمرح قيرط
 ؟یربکلا ننسلا»و ۱۳۰ /۷) «یبتجا» يف يئاسنلا هجرخأ :يعالكلا ديزي نب عفان -۲

 نع «ىيحي نب بيعش نع .مكحلادبع نب هللادبع نب نهرلادبع انث :(477 /۳۲۷ -۳۲۰ /6)

 .هب عفان

 نب سنوي انث :(۲۸۸۱/۹۱۱/۲) هجام نبا هجرخأ :يلمرلا ديوس نب بويأ -۳

 (راثآلاو نتسلا ةفرعم» يف يقهيبلا هنعو- «ليلكإلا باتک» يف مكاحلاو .ىلعألادبع

 بويأ نع مهتثالث ؛يعفاشلا مامالاو ناميلس نب عيبرلا قيرط نم (۳۹۹۳و ۳۹۹۲/۱۹ /۰)

 .كردتسيلف !(بیسلا نب ديعس) مسا هعوبطم نم طقس ()

 نم طقس دقو !!یدهم نب نهرلادبع انثدح :لاق «دمحأ نب هللادبع انثدح» :«هعوبطم» يف عقو (ب)

 بلاغو «هنع ةياور هل فرعت الو يدهم نب نهرلادبع كردي ۸ دمحأ نب هللادبع ناف ؛(يبأ ىثدح) :هدانسإ

 .كردتسیلف ؛-هللا هظفح- ردبلا ردب لضافلا انوخآ هل هبنتي ۸ يعبطم أطخ هنأ نظلا



 ۳۷ يزورملل - « هنسلا » بانک

 نع «ثیللا یبئدح :حلاص وبآ انث :''"ىيحي نب دمحم انثدح -۱

 حتف» يف امك ؛«تایرهزلا» يف يلهذلا ییج نب دمحم هجرخآ - حیحص هدانسا -۱

 .ءاوس هدنسب (7 10 /5) «یرابلا

 «لاومألا» يف هیوجنز نب دیو (۸44/4۱) «لاومالا» ىف دیبع وبآ هجرخآو

 بسیطخاو ۱۵۹۳/۱۱۱۰ /۲) (ريبكلا مجعلا» يف يناربطلاو ۳/۷۲۷ ۷)

 «بيعش نب بلطم نع (۱۹-۱۹۷ص) «ةتمکحا ءابنألا يف ةمهبلا ءامسألا» يف يدادغبلا

 هللادبع نع مهتعبرأ ؛سنوي نب مشاه قيرط نم (1917/-945١ص) «ةمهبلا ءامسألا» يف بيطخلاو

 ثيدح حصي نيذلا قاذحلا ةذباهجلا نم يلهذلا ماملاو ءحیحص دنس اذهو :تلق

 :عيوت كلذ عمو «مهقيرط نم حلاص نب هللادبع

 .فسروی نب هللادلبعانث 0 ؟هحيحص)» يف يراخبلا مامالا هجرخأ دقف ۱

 ةفرعم»و (۳۶۱/و ٠٤۹-٠٠١١ /۲) «ىربكلا ننسلا» يف یقهیبلاو ۲۲۹/4۸6 /۷)و

 نب ثیللا نع امهالک ؛ریکب نب هللادبع نب ییحم قیرط نم (۳۹۹۱/۱۹/۵) «راثالاو نتسلا

 :هيلع يليالا ديزي نب سنوي عباتو

 نب هللادبع انث ۳٠٤١(: /744 /1) «هحیحص» يف يراخبلا هجرخأ :دلاخ نب ليقُع -۱
 ننسلا ةفرعم»و ۳۰(۰/) «ىريكلا نئسلا» يف ىقهيبلاو ٥۳۳/ 40730٠17 /5)و .فسوی

 «لاومألا» يف هيوجنز نب ديمحو «ريكب نب هللادبع نسب ىيحي نع (۳۹۹۰/۱۸/۵) «راثآلاو

 .هب ليقع نع «دعس نب ثيللا نع مهتثالث ؛حلاص نب هللادبع انث :(۱۲ 4۲ /7/717-977577/5)

 نب ديمحو ۰6۷7۷ /۳۸۵-۳۸۲) «لاومألا» يف ديبع وبأ هجرخآ :ةزمح يبأ نب بيعش -۲

 ۱۱٤١(. /541-١5845/؟) «لارمألا» يف هيوجنز

 وبأو ۱۵۹6/۱۱ /۲) ؛ريبكلا مجعملا» يف يناربطلا هجرخأ :دشار نب نامعنلا -۳

 ظفاحلا هقيرط نمو- ١5( /564-765) «هثیدح نم عبارلا ءزحلا» يف زازرلا يرتخبلا نب رفعج

 نع «مزاح نب ريرج نب بهو نع نيقيرط نم- )٠١١/۲( «ربطا ربخلا ةقفاوم» يف رجح نبا

 .هب نامعنلا نع «هيبأ

 .فيرحت وهو | «ةویح» : م) 3 2غ(



 يزورملل - « هنسلا د باتك ۳۸

 :هربخأ میطُم نب ريبج نا :بيسملا نب ديعس ينربخأ :باهش نبا نع «سنوی

 سمح نم مسق اميف هنامّلكُي يي هللا لوسر ىلإ نافع نب نامثعو وه ءاج هنأ

 نم انناوخإل َتْمَسَق !هّللا لوسر اي :الاقف .بلطلا ينبو مشاه ىنب نيب ربيخ

 امحل لاقف «مهتبارق لشم انتبارقو هایش انطعت لو فانم دبع نب بلطملا ىن
 :ِد55 هللا لوسر

 .«اَدِجاَو ايش بلطلاَر اًميِشاَه ىَرَأ اًمنإ»
 الو ء.سمش دبع ینبل ب هللا لوسر مسقي ملو :معطم نب ريبج لاقو

 .بلطلا یبلو مشاه ىنبل مسق امك ءائيش سما كلذ نم لفون يبل

 هللا لوسر مسق وحن سمخلا مسقي ركب وبا ناكو :"باهش نبا لاق

 ونبو هفت ينلل ةبارق وذ شيرق لکو :يعفاشلا لاق :هللا دبع وبأ لاق

 ناو ءيبأو مآ ونب اًعم مهو ةبارقلا يف بلطلا دبع يتب ةيواسم سمش دبع

 نمل ٌُمهسلا نكي مل اًملف «مهنود مشاه ىنب نم ةدالوب بلطملا نب ضعب درفنا
 كلذ لد ؛مشاه ينب ةدالو هنظي مل نم نود بلطملا ينب نم ةدالولاب درفنا
 مهتنونیک عم .بسنلا مذج ةبارقب مهريغ نود ةصاخ اوطعأ امنإ مهنأ ىلع

 مهب هللا دارآ امو هدعبو هلبقو بعشلاب و ينلا رصن يف نيعمتجم اعم

 يف يلهذلا نيب ةدايزلا هذهو» :(۲4۵/۷) «يرابلا حتف» يف رجح نبا ظفاحلا لاق )١(

 نع ثيللا ةياور نم ًالصفم كلذ جرخأو ؛يرهزلا مالك نم ةجردم اهنأ «يرهزلا ثيدح ممج»

 .«سنوي ةياورل هركذ عم ةدايزلا هذه يراخبلا فذح يف ٌرّسلا وه اذه نأكو «سنوي

 :-يلمذلا لعف امك- ثيدحلا نع ةلصفنم ةياورلا هذه جرخأ دقو «لاق امك وهو :تلق

 (۱۲۲/۷۳۰/۲) «لاومألا» يف هيوجنز نب ديمحو ۰۸4۵ /4۱7) «لاومألا» يف ديبع وبأ مامإلا

 .اعوطقم هب يرهزلا نع ديزي نب سنوي نع ءدعس نب ثيللا نع حلاص نب هللادبع نع
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 حا يطعأ امف «شيرق يف مشاه ونب تدلو دقلو «ةصاخ -هژانث لج-

 مذج يف بلطلا ينب , ةيواسم لفون ونبو ءائيش سما نم مهتدالوب

 .”سللا

 لل ناف ءيَش نی متنیغ ام اوُمَلغاَول هللا لاق :يعفاشلا لاقو

 لتاقلل بّلّسلا كي هللا لوسر ىطعأ اًملف ۱ :لافنألا] ةيآلا #...هسمحخ

 هللا باتك يف ةسومخملا ةمينغلا نأ ىلع ةي ىنلا ةنس تلد ؛"”لابقإلا يف

 انمکحو تنسلاب لالدتسالا الولو «-اًمونغم بلا ناك اذإ- بلسلا ريغ

 هنیَب نم ىبرقلا يذ مهس انيطعأو ةقرس مسا همزل نم لک انعطقل ؛رهاظلاب

 مهيف هل نأل ؛برعلا نم فئاوط ىلإ كلذ صلح مث «ةبارق و يلا نيبو
 نم هاوس ام عم «منغملا نم هنأل ؛بلسلا انسخو «ماحرا "”جئاشو
 .' ”ةمينغلا

 مرَحَو علا هللا لح :-ىلاعتو كرابت- هللا لاقو :هّللا دبع وبأ لاق

 .[۲۷۵ :ةرقبلا] «ارلا

 ضارت نَع ةَراَجِت نوکت نأ الا ٍلِطاَبْلاب مكي مکان اولکأت ال :لاقو

 ۳۹ :ءاسنلا] مكن

 )١( ص) ةلاسرلا» رظنا 1۸-  1٩«مالالو )4/ ۱۵(.

 .(۷۱ ص) «ةلاسرلا» نم حیحصتلاو .فیرحت وهو ««لاتقالا» :«لوصألا» يف (۲)

 فلسلا وه لتاقملل الفن مامإلا هيطعي يذلا بلسلا نأ :دارلاو «رابدالا دض لابقالاو

 .يلوملا ربدلا نم ال «لبقلا براحا نم ذخژی يذلا

 قورعلا تجشو نم هلصاو .ةلصتلا ةکبتشلا محرلا :يهو ؛هجیشو عمج )١(

 .تکبتشا :يأ ؛ناصغألاو

 .(۷۳ - ۷۰ ص) «ةلاسرلا» ()
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 ؛هباتك يف ابّرلا رّسسفي ملو «هباتك يف ابرلا ميرحتو میبلا لالحإ هللا لجاف
 .هتنسب يب ینلا ه رسفف

 أبنأ :الاق ؛یمضهما يلع نب رصنو «ميهاربإ نب قاحس) انئدح -۲

 يف ملسم هنعو -«هدنسما يف هیوهار نب قاحسإ هجرخآ - حيحص هدانسا -۲

 ۰۱۰۵/4۰ /5) «یرکلااو ۰۲۷۳ /۷) «یسبتجا» يف يئاسنلاو (۰ /۳) «هححصا

 .ءاوس هدنسب- (۳۲۷-۳۱۹/۳۲۸ /۱) «هقفتلاو هیقفلا» يف يدادخبلا بيطخلاو

 .هب يمضهجلا يلع نب رصن انث :(۲ ۲۵۳/۷۵۷ /۲) هجام نبا هجرخأو

 نباو «ينيدملا نب يلع انث :(۲ ۱۳4/۳4۸۳۷ )٤/ «هحیحص» يف يراخبلا هجرخأو

 يف ملسم هنعو- (۱۸۳۵۲/۲۷۳/۱ 4و ۹۹٩-۲٥۲۵/۱۰۰ /۷) «فنصملا» يف ةبيش يبأ
 يف رلادبع نباو .(۲۲۵۹۹/۷۰۹و ۲۲۰۵۳/۷۰۷ /۲) هجام نباو (۱۲۱۰/۳) «هحیحص)

 يف ةمثيخ يبأ نبا هنعو- (۸/۱-۱۲/۹) «هدنسما يف يديمحلاو ,-(7817 /5) «دیهمتلا)

 -ا/١7 /۲) «خيرأتلاو ةفرعملا» يف يوسفلا نايفس نب بوقعيو ۳۷۱/۱۷۵(۰) «ريبكلا خيراتلا»

 ۱۱۲ /۳۰۰/۱) دمحأو -(۲۸۳ /۰) «ىربكلا ننسلا» يف يقهيبلا هقيرط نمو- ۷

 - ۵۰و ۵۳۹/۳۲۳ /۲) «دنسملا»و ۰۳۱۸/۲ ۲۲۱-۱۲) «ةروثأملا ننسلا» يف يعفاشلاو

 ((۵۳۸۵ /۳۷۸/۳) !هحیحص) يف ةناوع وبأ هقیرط نمو- (۲۹و ١5 /۳) «مألا)و ؛(هبیترت

 ۰۱۲۱۰ /۳) «هحیحصا يف ملسمو -(۳۳۳۰/۲۸۷/6) «راثلاو ننسلا ةفرعم» يف يقهيبلاو

 «راخزلا رحبلا»يف رازبلاو .برح نب ريهز انث :الاق ؛(۱8۹/۱۳۹/۱) «هدنسم» يف یلعی وبأو

 انث 09۱/۲۲۷ /۲) «یقتنلا» يف دوراجلا نباو «يشرقلا نابآ نب دمحأ انث :(۲96 /۳۷۷/۱)

 مجعما يف رکاسع نبا هقيرط نمود «هثزج» يف يئاطلا برح نب يلعو «يزورلا مدآ نب دوم
 نب يلعو «رامع نب ماشه انث :(۲۲۵۳ /۷۵۷ /۲) هجام نباو .-(۵۲۲/4۳6/۱) «خویشلا

 انث :(۱4۹/۱۳۹/۱) «هدنسم» يف یلعی وبأو يئاّرجربا نایفس نب حاّبصلا نب دمحمو ؛دمحم

 بیذهت» يف يربطلاو «يناقلاطلا ليعامسإ نب قاحسإو «يريراوقلا ةرسيم نب رمع نب هللاديبع
 ؛-(۳۷۲/۳-۵۳۸۰/۳۷۷) اهحيحصا يف ةناوع وبأو ء(رمع دنسم-۱۸/۷۲۷/۲) «راثالا

 نب هللادبع ان :(۱۹۳۸ /۹۲۲ /۳) «مجعلا» يف يبارعألا نباو ءىلعألادبع نب سنوي انث :الاق

 نب نايفس انث :(رمع دنسم -۱۸/۷۲۷/۲) «راشالا بيذهت» يف يربطلاو «يمرخملا بويأ

 سانت :(۵۳۸۰ /71/ا/-17/1/5) «هحیحص» يف ةناوع وبأو «يبالودلا دامح نب دمحأو «عيكو
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 .هب ةنييع نب نايفس نع مهلك ؛يلمرلا نابيش نب دمحأ-

 :ةنيبع نب نايفس عباتو

 ىليعامسإلاو .(۲ ۱۷۰/۳۷۷ )٤/ «هحيحص) يف يراخبلا هجرخأ :دعس نب ثيللا ١-

 نب ماشه- ديلولا يبأ نع -(۲۸۳ /0) «یربکلا ننسلا» يف يقهيبلا هقيرط نمو- «هجرختسم) يف

 )٤/ ٤٤٤ يذمرتلاو (۱۲۰۹/۳-۱۵۸۱/۱۲۱۰) «(هحيحص» يف ملسمو «يسلايطلا -كلملادبع

 «یربکلا ننسلا» يف يقهيبلا هقيرط نمو- «جرختسلا» يف يليعامسإلاو -١511/456(.«

 هجام نباو (۱۲۰۹/۳-۱۵۸۲/۱۲۱۰) (هحیحصا يف ملسمو ءديعس نب ةبيتق نع- (۲۸۳/)

 يف ةناوع وبأو «يرصلا رجاهملا نب حمر نب دمحم انث :الاق ؛(35779 /۷۱۱-۷۰۹/۲)

 نع مهتعبرأ ؛-مساقلا نب مشاه- رضنلا يبأ قيرط نم (۳۷۸/۳-۵۳۸/۳۷۹) «هحیحص)

 .هب ثيللا

 يف يعفاشلاو ء(۸/١١١/١٤١٤٠) «فنصلا» يف قازرلادبع هجرخأ :سنأ نب كلام -۲

 -17719) «ةروثأملا ننسلا»و .(۲۹و ۷ /۳) ؛مآلا»و (هسیترت» -۵۳۸/۳۲۲/۲) (هدنسم)

 ةفرعم» يف يقهيبلاو ,(07 87 /۳۷۸/۳) (هحيحصا) يف ةناوع وبأ هقيرط نمو- ۸

 -۰۳/۱) دمحأو ,-(7777/6) «یربکلا نتسلا»و :.(7773/7831/-585/5) «راثالاو ننسلا

 /۳۷۸-۳۷۷ )٤/ «هحیحصا يف يراخبلاو رمع نب نامثعو يدقعلا رماع وبأ انث ۰

 يف ةناوع وبأو )159/7-:/١1501/1١1(-« «قیقحتلا" يف يزوجلا نبا هقيرط نمو- 4

 يقهيبلاو ۰۳۳۸/۲۸ /۳) دواد وبأو .فسوی نب هللادبع نع (۵۳۸/۳۷۸/۳) (هحيحصاا

 وأ ءدشرلا راد ط -۱۸۵۵ /۳۲-۳۳ /۵) «یرغصلا ننسلا»و .(۲۷۷۱/۵) «ىربكلا ننسلا يف

 ۲۰۱/۱۹۲) «اطولا دنسم) يف يرهوجلا مساقلا وبأو (ةفرعلا راد ط- ۲

 نب بعصم ثیدحا يف يوغبلا مساقلا وبأو «يبنعقلا ةملسم نب هّلادبع نع (۲۰۷/۱۹۷و

 :(رکفلا راد ط ۳۲-۰۳۱۳ /۵7) «قشمد خیرات» يف رکاسع نبا هقیرط نمو- «يرببزلا هللادبع

 - ۵۰۱۱۳ /۳۸۲/۱۱-۳۸۷) (هحيحص) يف نابح نباو «يريبزلا هللادبع نب بعصم انث

 وبأو ؛يرهزلا بعصم يبآ قیرط نم (۲۰۵۷/۷۱/۸) «ةنّسلا حرش» يف يوغبلاو ء(«ناسحإا
 :- (۳۹۲/۵) «قشمد خیرات» يف رکاسع نبا هقیرط نمو- (۲۳/۲۰۲/۱) «هدنسما يف یلعی

 مساقلا وبأو «(رمع دنسم -۲۲/۷۳۰/۲) اراثآلا بیذهت» يف يربطلاو «دیعس نب ديوس انث

 نم (۵۳۸۳ /۳۷۸/۳) (هحيحص) يف ةناوع وبأو .(۲۰۷/۱۹۷) «آطولا دنسم» يف يرهوجلا

 حورو یسیع نب نعم قیرط نم (۲۸۲/۲) «دیهمتلا» يف ربلادبع نباو «بهو نب هّلادبع قیرط

 -۳۹۵/۳) هل «اطولا» يف اذهو- كلام مامالا نع مهلك ؛غئاصلا عفان نب هللادبعو ةدابع نبا

 = /7 14و «يرهزلا بعصم يبأ ةياور- 7059 /۳۳۸ /۲و «يثیللا ىيحي ةياور - ١11185
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 محو

 هاو هاو هل را و هاش ها هر نشان

 .(ءاهو اه 1 ءابر ریهشلاب

 .بویآ نع .دیز نب دا انث :باسح نب دیبع نب دمحم انئدح - ۳

 ۰ ۱ ۰ 0 (ینابیشلا نسحلا نب دمحم ةياور- ۸۱۷ /۲۸۹-۲۹۰و «ىناثدحلا ديعس نب ديوس ةياور- ٥٠٩

 :(41"01/ /۳۷۹/۳) «هحیحص) يف ةناوع وبأ هجرخآ :يندملا ناسيك نب حلاص -۳

 نع «يرهزلا دعس نب ميهاربإ قيرط نم (۳۱/۵:/۱۱۵۳) «ماكحألا رصتخ» يف يسوطلاو

 .هب حلاص

 دمحأ هنعو- )٠٤١٤١/١١١/۸( «فنصملا» يف قازرلادبع هجرخأ :دشار نب رمعم -4

 يف ةناوع وبأو «(رمع دنسم - ۲۳/۷۳۱ /۲) «راثألا بيذهت» يف يربطلاو ۲۳۸ /۳۵۸/۱)

 ديزي قيرط نم (۲۱۰۸/۱۸6/۱) «هدنسم» يف ىلعي وبأو ۵۳۸۹-۰ /۳۷۹-۳۸۰ /۳) «هحیحص)

 .هب رمعم نع امهالک ؛عیرز نبا

 0۳۸۱ /۳۷۷ /۳) «هحیحص» يف ةناوع وبآ هجرخآ :يعازوألا ورمع نب نمحر لادبع -۵

 يف نابح نباو .(رمع دنسم- ۲۰ /۷۲۸/۲) «راثالا بیذهت» يف يريطلاو ۵۳۸۲ /۳۷۷-۳۷۸و

 تاقبطا يف يناهبصألا نايح نبا خیشلا وبأو ء(!ناسحإ»- ۵۰۱۱۹/۳۹6 /۱۱) ؛هحیحص)

 /۱۱۹) «اًضعب مهضعب نع مهتاياورو نارقألا رکذ»و (۲/۳*/0۲۵) «ناهبصأب نیئدحا

 ةمهبملا ءامسألا» يف يدادغبلا بيطخلا هقیرط نمو- «هدنسما يف ةماسآ يبآ نب ثراحلاو ۷

 يصمحا -جاجحلا نب سودقلادبع- ةريغملا يبأ قیرط نم «-(787ص) «ةمکحا ءابنالا يف

 نب رمعو «بیعش نب دمو ملسم نب دیلولاو یک يبأ نب ىيحيو «ديزم نب دیلولاو
 .هب يعازوألا نع مهتتس ؛دحاولادبع

 .-فرصلا يف :ينعي- «اذه يف ی ینلا نع يور ثيدح حصأ اذه» :ةنييع نب نايفس لاق

 .«حیحص نسح ثيدح اذه» :يذمرتلا لاقو

 ."هتحص ىلع عمتجم ثيدح اذه)» :(۲۳۳ /۱۹) «راکذتسالا» يف ريلادبع نبا لاقو

 نب ركب وبأو ۱۵۸۷ /۱۲۱۰/۳) «هحیحصا يف ملسم هجرخأ - حيحص هدانسإ -۳

 -يف يشاشلا بيلك نب مشيا هنعو- اهخيرات» يف -برح نب ريهز نب دمأ- ةمثيخ يبأ
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 -۱۹۲/۱۹) «راکذتسالا»و ۷ ۹/) «دیهمتلا» يف ربلادبع نباو ۱۲۳/۱۲۳ /۳) «هدنسم»-

 ؛لبنح نب دمحأ نب هللادبع قیرط نم (۲۷۷/۵) «یربکلا ننسلا» يف يقهيبلاو ۵ ۷

 .هب دیز نب داح نع «يريراوقلا ةرسيم نب رمع نب هللاديبع نع مهتئال

 :يريراوقلاو باسح نبا عبوت دقو

 «هلهأو مالكلا مذ يف يوره لا هقيرط نمو- !هننس) يف روصنم نب ديعس هجرخآ دقف

 نب ليعامسإو ٥۳۹۳(. /۳۸۰-۳۸۱ /۳) «هحیحص» يف ةناوع وبأو -(۳۰۱/۲۳-۲۳۳ /۲)

 هقيرط نمو- (۲۸/۵۵) «ينايتخسلا بويأ مامالا ثيداحأ نم هيف ءزج» يف يضاقلا قاحسإ

 لضفلا نب دمحمو برح نب ناميلس نع- (۳۹۲/۱) اربخلا ربخلا ةقفاوم» يف رجح نبا ظفاحلا

 «ينارهزلا عيبرلا يبأ قيرط نم (۵۳۹۶/۳۸۱/۳) ةناوع وبأو «-(مراع) ب بقلملا- يسودسلا

 .هب دامح نع مهتعبرأ ؛يمدقملا ركب يبأ نب دمحم قيرط نم (۲۷۷/۵) يقهيبلاو

 .حیحص ثيدح اذه» :ظفاحللا لاق

 .يفقثلا دیجادبع نب باهولادبع :ديز نب دامح عباتو
 ١5١١(. /۳) (هحيحصا» يف ملسم هنعو- «هدنسم» يف هيوهار نب قاحسإ هجرخأ

 (دنسملا»و (۱۰۰/۷-۲۵۲۲/۱۰۱) «فنصملا» يف ةبيش ىبأ نباو .-(۲۷۷/۵) ىقهيبلاو

 ننسلا) ف يعفاشلاو .-(۷۹-۷۸ )٤/ (ديهمتلا» ٤ ريلادبع نبا هقيرط نمو- 6 /۹۳ق)

 هقیرط نمو- )۷٦/٤( اراثآلا يناعم حرش» يف يواحطلا هقیرط نمو- (۲۳۰/۲۷۰) «ةروثأملا

 يف يندعلا رمع يبآ نباو -(۲۸۹/4-۳۳۳/۲۹۰) «راثالاو ننسلا ةفرعم» يف يقهيبلا

 ۳۸۱ /۳) هحیحص) يف ةناوع وبأو -(۱۲۱۱/۳) «هحیحصا يف ملسم هنعو- «هدنسم)

 ؛راشب نب دمحم قیرط نم (۲۷۷/۵) «یرکلا ننسلا» يف یقهيبلاو .ةبش نب رمع انث ۵

 .هب باهولادبع نع مهتتس

 .هب ةبالق يبأ نع ؛ءاذحلا نارهم نب دلاخ :ينايتخٌسلا بويأ عباتو

 -۱۰۳ /۷ و م )٠١۸/١/ «فنصملا»و .(ب /453) (دنسملا» يف ةبيش ىبأ نبا هجرخأ

 /۱۵۸۷ /۱۲۱۱/۳) «هحیحصا يف ملسم هنعو- (۱۸۳۵۳ ۲۷۳۱-۲۷۹ 6و 1

 ٥۳۹۲(« /۳۸۰ /۳) «هحیحصا يف ةناوع وبأ هنعو- (۲۸/۳-۳۳۵۰/۲۹) دواد وبأو ۱

 ۵۰۱۱۸/۳۹۳ /۱۱) «هحیحص) يف نابح نباو -(۲۷۷/۵-۲۷۸) «یرکلا ننسلا» يف يقهيبلاو

 ۳۹۷ /۳۷) دمحأو -6۳۳۳/۲۹۰/۶) «رائالاو نتسلا ةفرعم» يف يقهيبلاو ((«ناسحٍ»-

 «یربکلا ننسلا» يف يقهيبلا هقیرط نمو- «ریبکلا مجعملا» يف یناربطلا هقیرط نمو- )۳۳۷۷

 =يف هیوهار نسب قاحسإو -(۱۳۹/۱۲۸/۲) «قیقحتلا» يف يزوجلا نباو «-(7584 /6)
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 ؛ىربكلا» يف يقهيبلاو ۰۸۱/۱۵۸۷ /۱۲۱۱ /۳) «هحیحص» يف ملسم هنعو -«هدنسم»-

 «يزورلا مدآ نب دومح انث :(۲۲/۲-۱۵۰/۲۲۷) «یقتنلا» يف دوراجلا نباو ۰-۲۷۸ /۵)

 ملسمو «يئارجرجلا نمحر لادبع نب نيسحلا قیرط نم (۲۸۹۰/۲۰۱/۲) «هننس» يف یتطقرادلاو

 «دیهمتلا» يف رلادبع نباو «دقانلا دمحم نب ورمع انث :(۸۱/۱۵۸۷/۱۲۱۱/۳) «هحیحص» يف

 (هدنسما يف يشاشلا بيلك نب مشیفاو .ةيواعم نب یسوم قیرط نم )٤/ ۸۳-۸٤(

 نایفس نع «حارجلا نب عیکو نع مهتینامث ؛ةبارع يبأ نب هللادبع قیرط نم (۱۲۵۰/۱۸/۳)

 .هب دلاخ نع «يروثلا

 نم 4۱۲۰/۵۱ /۳) یذمرتلاو ۱۱۹۳/۳4 /۸) «فنصلا» يف قازرلادبع هجرخآو

 دیلولا نب هللادبع قیرط نم 4١( ۵ /۱) «عانقإلا» يف رذنملا نباو كرابلا نب هللادبع قيرط

 (راثآلا يناعم حرش» يف يواحطلاو ء(١0۳۹ 88٠١/ /۳) (هحيحص» يف ةناوع وبأو «يندعلا

 يف يقهيبلاو ءصفح نب نيسحلا قيرط نم (1۱۰۵/۳۸۹/۱۵) «راثآلا لكشم»و «(27/4)

 نب هللاديبع قیرط نم ۱۸۷١( /7556 /۲) (ىرغصلا ننسلا»و ۲۸۲(۰ /۵) «ىربكلا ننسلا)

 «یرکلا» يف يقهيبلاو ۰ /۳۸۱/۳) (هحيحصا) يف ةناوع وبأو «يعجشألا نمح رلادبع

 هقيرط نمو- «ریبکلا مجعملا» يف يناربطلاو «يبايرفلا فسوي نب دمحم قيرط نم (۲۷۷ /۰)
 .هب يروثلا نايفس نع مهتعبس ؛میکح يبأ نب ديزي قيرط نم- (۲۸6 /۵) يقهيبلا

 .(حيحص نسح ثيدح ةدابع ثيدح» :يذمرتلا لاق

 :يروثلا عباتو

 انث :(4۳-۱۱۱۲/46 /5) «یربکلا ننسلا» يف يئاسنلا هجرخأ :ةيلع نبا ليعامسإ -۱

 .هب ةيلع نبا انث :الاق ؛(۲۲ ۱۸۳/۳۵۷ /۳۷) دمحأو «يقرودلا ميهاربإ نب بوقعي

 (۲۲۹/۲۹) «ةروثأملا نئسلا» يف يعفاشلا هجرخأ :يفقثلا ديجلادبع نب باهولادبع -۳

 ننسلا ةفرعم» يف يقهيبلا هقيرط نمو- )٤/ ۷١( «راثآلا يناعم حرش» يف يواحطلا هقيرط نمو-

 .-(۳۳۳۵/۲۹۰/۶) (راثآلاو

 51747 /711/9) «هدنسما يف يمرادلا هجرخأ :يطساولا ناحطلا هللادبع نب دلاخ -۳

 .هب دلاخ نع نوع نب ورمع انث :(«نانلا حتفا-

 نب دمحم انث :(۲۷۳۲/۱۷۵/۷) «راخزلا رحبلا» يف رازبلا هجرخآ :جاجحا نب ةبعش -6

 .هب ةبعش نع تردنغ- رفعج نب دمحم انث :-رادنب- راشب

 يف يسوطلاو ۱۱۱۲/4۳ /7) «یبتجا» يف يئاسنلا هجرخآ :عیرز نب ديزي -۵

 --۳۸۹/۱۱-۵۰۱۵/۳۹۰) (هحيحص) يف نابح نباو ۱۱6۸/4۲ /۵) «ماكحألا رصتخم»
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 سالا یلعو ةازغ انوزغ :لاقف سلجف ؟ثعش ربا :اولاقف © )ی

 الجر ةيواعم رمأف «ةضف نم ةينآ انمنغ امیف ناکف «ةريثك مئانغ انمنغف «ةيواعم

 .تماصلا نب ةدابع كلذ غلبف .كلد يف سانلا عراستف .تايطعأ يف اهعیبی نأ

 ؛حلملاب حللاو هرمتلاب رمتلاو ریعشلاب ريعشلاو نبلاب ربلاو .ةضفلاب ةضفلاو

 ام سانلا درف «ىبرأ دقف ؛-دادزا وأ- داز نمف «نیعب انیع ءاوسب ءاوس الا

 ماقف !؟هنم اهعمسن ملف «هدهشنو هبحصن انك دقف «ثيداحأ ل هللا لوسر

 هرک ولو ت هللا لوسر نم انعمس امب نر یل :لاق مث «ةصقلا درف ؛ةدابع

 ةليل هدنج يف هبحصأ ال نأ يلابأ ام -ةتیواعم مغر ناو :لاق وأ- ةيواعم

 .-هوحن وأ- اذه .ءادوس

 لماك يبأو يلجعلا مادقملا نب دمحأو «عيزب نب هللادبع نب دمحم قيرط نم («ناسحإا=

 .هب ديزي نع مهتثالث ؛يردحجلا

 .يناعنصلا -لادلا فيفختو ءدملاب- ةدآ نب ليحارش وه (۱)

 .حيحص هدانسإ - 6

 - (۱۸۳۵/۲۷/۱4و ۱۰٤-۲٥۳۱/۱۰۵ /۷) (هفنصم) يف ةبيش يبأ نبا هجرخأ

 -(۲۷۸/۵) «یرکلا ننسلا» يف يقهيبلاو ۰۱۵۸6 /۱۲۱۱/۳) (هحیحصا يف ملسم هنعو

 .هب حارطا نب عيكو انث :الاق ؛۱۱۹۲۸/4۱۵/۱۸) دمحأو

 لضفلا- میعن يبأ قیرط نم (۳۸۱-۵۳۹۱/۳۸۲ /۳) «هحیحص» يف ةناوع وبآ هجرخأو

 ميهاربإ نب ملسم قیرط نم (۵۳۹۷/۳۸۲/۳)و «ةرعرع نب دمحمو «يئالملا -نيكد نبا

 ۱ .هب ملسم نب لیعامس| نع مهتئالث ؛يديهارفلا
 «هننس) يف ییطقرادلا هقيرط نمو- (۲۳۳۹/۲۷۲/۳) «هدنسم» يف يسلايطلا هجرخأو

 =وبأو 1٤۸/۲۲١ /۲) «یقتنملا» يف دوراجلا نباو .دیعس نب ىنثملا نع- )۲/ ۰۲/ ۲۸٤۳(
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 .-هنع هللا يضر- يردخلا ديعس يبآ نع «يجانلا لكوتملا يبأ نع «يدبعلا
 ناب بلاو قضفلاب ةضفلاَو بَمْذلاِب بَهذلا» :لاق هک هللا لوسر نع
 دَر نصف «لشیب الفم ۽ ديب ب ادي حلیاب حلاو ناب رم ءريعشلاب رییشلاو

 .(ءاوس 4 هيف يِطْحْلاَو ۳۳۹ :ىبرأ ۰ دم وا وآ-

 يعبرلا يلع نب نامیلس انث :ةدابع نب حور ابن :قاحسإ انثدح - 0

 :لاق هيلي هللا لوسر نع ؛يردخا ديعس ویا انث :يجانلا لكوتملا وبأ ان

 3 3۰ رمتلاب همتا «ريعشلاب ٌريِعْشْلاَو 4 ةضفلاب ةضِفلاَو ءبَهذلاب هل

 هيف يِطْمْلاَ ۲ ذجخآلا ین أ دقف ؛-داَدزا وآ- دار نم یا وسب ءاوس «حلملاب

 .(ءاوس

 ءروصنم نع «ریرج أبنأ :الاق ؛ورمع نب دمحأو «قاحسإ انثدح -55

 لكوتملا ىبأ نع امهالك ؛ینارفعزلا هللادبع قيرط نم (۱۲۱۷/۲۲/۲) «هدنسم يف ىلعي-

 1 ۱ .هب يجانلا -دواد نب يلع-

 .يتالا ثيدحلا يف امك ؛يعبرلا يلع نب نامیلس :-اضیا- مهعباتو

 .حیحص هدانسا - ٥

 .هب ةدابع نب حور انث :(۱۱۱۱/81/۱۸) دمحأ هجرخآ

 دیح نب دبعو ۱۱۲۳۵/۱۷۹/۱۸(۰) دمحأو .(۱۲۱۱/۳) «هحیحص) يف ملسم هجرخأو

 ديزي نع (۵۳۹۸/۳۸۲/۳) «هحیحص) يف ةناوع وبأو ؛(؟بختنم»- ۸۲۰/۵۷ /۲) «هدنسما يف

 قیرط نم (۰۱۱۳/4/7) «یربکلا ننسلا»و ۰۲۷۷ /۷) «یبتجما» يف یئاسنلاو «نوراه نبا

 .هب نامیلس نع امهالک ؛ثراخا نب دلاخ

 بلاطلا» يف امك ؛«هدنسم» يف هیوهار نب قاحسا هجرخآ - فیعض هدانسا -7

 راد ط -۱ /۱۳۷۵ /۲۵۲ /۷ وأ .نطولا راد ط -۱ ۱۳۹۰ ۸٩-۹۰ /۲) «1-یلاعلا

 .ءاوس هدنسب (۱/۲۸۰۷ /۳۱۲/۳) «ةرهلا ةريخلا فاحتإ»و ء(ةمصاعلا

 ناطقلا یسوم نب فسوی انث :(۱۳۱۲/۲۰۰/4) «راخزلا رحبلا» يف رازبلا هجرخأو

 وأ .نطولا راد ط -۲/۱۳۹۰/۹۰/۲) «ةیلاعلا بلاطلا» يف امك ؛«هدنسم» يف ىلعي وبأو

 =وبأو ؛(۳/۲۸۰۷ /۳۱۳/۳) «ةرهملا ةريخلا فاحتإ»و .(ةمصاعلا راد ط1- ۱ ۷
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 يف يشاشلا بيلك نب مثيلا هنعو- (۸46/۳۰6) «ریبکلا خیراتلا» يف ةمثيخ يبآ نب ركب=

 يف يناربطلاو «يئاسنلا -برح نب ریهز- ةمثيخ وبأ انث :الاق ؛-(۹۸۲ /۳۷۵/۲) «هدنسم)

 «هدنسم» يف ينايورلاو «ةبيش يبأ نب نامثع قیرط نم (۳۳۹/۱-۱۰۱۸/۳۰) «ریبکلا مجعلا)

 نب ریرج نع مهتسخ ؛عیکو نب نایفسو «یزارلا دیه نب دمحم نع (۷۵۵/۱۹-۱۸/۲)

 .هب دیمطادبع

 :ناتلع هيف ؛فيعض دنس اذهو :تلق

 يف يناربسطلاو «رازبلا هاور» :(۱۱۳ /4) «دناوزلا عمجم» يف يمثيملا لاق ؛عاطقنالا :ىلوألا

 ؛لالب نع بیسلا نب دیعس ةياور نم هنأ الإ ؛"میحصلا لاجر رازبلا لاجرو ... هوحنب (ریبکلا)

 .ه.ا «لالب نم دیعس عمسي لو

 مل بیسلا نب دیعس نأ الإ ؛؟"نسح دانسالا اذهو» :«ةیلاعلا بلاطلا» يف ظفاحلا لاقو

 .(-هنع هللا يضر- لالب نم عمسی

 امنیب (-ه۱۸) وأ (ه۱۷) ةنس تام -هنع هللا یضر- ًالالب ناف ؛الاق امك وهو :تلق
 بيذهت» يف ظفاحا لاق كلذلو !؟هنم عامسلا هل یناف ؛(ه۱۵) ةنس بيسملا نب ديعس دلو

 حستفي- ديسأ نب باتعو لالب نع -بيسملا نب ديعس :ىبعي- هثيدح امأوا :(88/5) «بيذهتلا

 .«ملعأ هللاو «هدلومو امهيتافو ىلإ ةبسنلاب عاطقنالا رهاظف ؛-هلوأ

 .«بيرقتلا» يف امك- فيعض ؛نومیم :همساو .باصقلا روعالا وه ؛ةزمح وبأ :ةيناثلا

 يذلا ةزمح وبأ :هل ليقو «ثيدحلا اذه نع نيعم نب ىيحي لئس» :هبقع ةمثيخ يبأ نبا لاق

 -ةرمح وبأ- باصقلا نوميم :لاقف «رمتعلا نب روصنم هنع یورو «بيسملا نب ديعس ثيدح ىور

 .«ءيشب سيل
 نع بيسملا نب ديعس نع هيوري ةراتو ءاذكه هيوري ةراتف ؛هدانسإ يف برطضا دقو :تلق

 :نايبلا كاهو !لالب نع مع نع «بيسملا نب ديعس نع هيوري ةراتو «-لالب طاقسإب- رمع

 نب ديعس نع «روعالا ةزمح يبأ نع ءسيق يبأ نب ورمعو رافصلا دالخ هاور دقف

 .«للعلا» يف ينطقرادلا هلاق ؛هب اعوفرم باطخلا نب رمع نع «بيسملا

 .ورمعو دالخ ةياور لثم هب ةزمح يبأ نع -فیعض وهو- عيبرلا نب سيق هاورو

 نب كلام نع «ميكح نب دمحأ انث :(۱۳۲۳/۲۰۱/۲) «راخزلا رحبلا» يف رازبلا هجرخأ

 ِ .هب سيق نع «يدهنلا ليعامسإ

HOو و و و و و و و و و و و و 4 و و و و و  

 .هنایب يتأيس امك ؛ریبک رظن هیفو !لاق اذک ()
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 نب سيق نع هاورف ؛-فیعض وهو- يرعشألا لالب وبآ :لیعامس] نب كلام فلاخو =

 .هب يم ينلا نع «لالب نع رمع نع «بيسملا نب دیعس نع :لاق نکل ؛هب عیبرلا
 .(۱۰۱۷/۳۳۹/۱) «ریبکلا مجعلا» يف يناربطلا هجرخآ

 .ليعامسإ نب كلام ةياور -ىفخي ال امک- فورعلاو :تلق

 ةياور نم اهضعب .دیناسآ یناربطلا يف هلو» :(۱۱۳ /4) «دئاوزلا عمجم» يف يمثيهلا لاق

 .«فيعض اهدانسإو «لوألا وحنب لالب نع باطخلا نب رمع

 اذه ىلإ )1١58/5-15١5( «للعلا» يف -هللا همحرح ينطقرادلا مامإلا راشأ دقو ؛اذه

 :-هللا هحر- لاقف هلصفو بارطضالا

 نب روصنم :هنع هاور .بیسلا نب ديعس نع «-نوميم- ةزمح وبأ هيوري ثيدح وه)

 .مهريغو رافصلا دالخو «سيق يبأ نب ورمعو «يروثلاو ءرمتعملا

 نب ديعس نع «ةزمح يبأ نع «يروشلاو ءروصنم نع :-باذك- دمحم نب فيس لاقف

 .رمع نع «بيسملا

 .لالب نع .بیسلا نب ديعس نع «ةزمح يبأ نع ءروصنم نع :ريرج لاقو
 .رمع نع «بيسملا نب ديعس نع «ةزمح يبأ نع :رافصلا دالخو سيق يبأ نب ورمع لاقو

 .«ملعأ هّللاو .هِلْبَق نم دانسإلا يف بارطضالاو «ثيدحلا برطضم ؛ةزمح وبأو

 .ادج ارصتخم هب لالب نع هاورف ؛؟عدجألا نب قورسم :بيسملا نب ديعس عباتو

 للعلا» يف يذمرتلا هنعو- («نانلا حتف» -۲۷۳۸ ۳٠۸/ /۹) «هدنسما يف يمرادلا هجرخأ

 «نطولا راد ط -۳ /۱۳۹۰/۹۰/۲) «ةیلاعلا بلاطملا» يف امك ؛«هدنسم» يف ىلعي وبأو «-(ريبكلا

 ۰4/۲۸۰۱۷۳۱۳ /۳) (ةرهملا ةررخلا فاحتإ»و (ةمصاعلا راد ط- ”/7/8/765١1/ا/ وأ

 «رربكلا مجعلا» يف يناربطلاو :.(78/5-59) «راثآلا يناعم حرش» يف يواحطلاو

 (۱۳۶۷ ۲۰۶-۲۰۵ /5) «راخزلا رحبلا» يف رازبلاو رمع نب نامثع نع 252 )

 نع «يعيبسلا قاحسإ يبأ نع «ليئارسإ نع امهالك ؛نیزر يبأ نب دمحم نب ورمع قيرط نم
 .هب قورسم

 عامسو نعنع دقو .طلتخم سلدم يعيبسلا قاحسإ ابأ ناف ؛فيعض دنس اذهو :تلق

 .لالب نع ةياور قورسمل اوركذي مل مهنأ ىلع ؛هطالتخا دعب -حجارلا ىلع- هنم ليئارسإ

 :(۲۳۱۲/۹۰ )٤/ ؟هحيحص#) يف يراخبلا هجرخأ ام :ثيدحلا اذه يف فورعلاو

 هللا يضر- يردخلا ديعس يبأ ثيدح نم 115١5-1594/1١117( /۳) «هحیحص» يف ملسمو

 = ىيبنلا هل لاقف «-ءارلا نوكسو «ةدحوملا حتفب- ينرب رمتب ای ينلا ىلإ لالب ءاج :لاق ؛-هنع



 ۳۹۹ يزورملل - « ةنسلا د بانح

 يق هن رت بق ه7

 .نود رمت يدنع ناك :لاق ؛لالب نع بیسلا نب ديعس نع «ةزمح يبآ نع

 یی هللا لوسر ىلإ هتمّدقف .هليك فصنب هنم دوجأ ارت قوسلا نم هب تعتباف
 :لاق «!؟لالب اب اذه كل َن نی نم اهن درج اًرمت موُيلاك تیر اّم» :لاقف

 طب هغي كرت مخ ییحام ی هر طنا :لاقف ؛تعنص اب هتث

 لاق مث هب ”هتينأ مث كلذ تلعش :لاق تل اذن وب رش بیش و

 فذلاو شیب الشي ؛حلا حلاو ءلثوب الث هرم رم 3 هللا لوسر
 .ءابر وه ؛لضف نی ناک اف هنزوب نو ؛ةضِفلاب ةضِفلاَو «نژَربانزو «بعنلا

 :امیف ةيلهاجلا ابر ناك دقو

 ينلا معطنل عاصب نيعاص هنم تعبف ئدر رمت يدنع ناك :لالب لاقف «(؟اذه نيأ نم» ديك

 عبف ؛يرتشت نأ تدرأ اذإ نكلو «لعفت ال ابرلا نيع !!هّوُأ هّوأ» :كلذ دنع ب ینلا لاقف هك
 .(هيرتشا مث ءرخآ عيبب رمتلا

 :ماهوأ ىلع هيبنت

 :هيلع ءانبو «يدعسلا ةزجو يبأ ىلإ «ةیلاعلا بلاطملا» يف روعألا ةزمح يبأ مسا فرحت -۱

 !!كلذ يف يمثيهلا هخيش عبت هنأكو !هدنس -هّللا همحر - ظفاحلا نّسح

 وهو !!يملسلا ةديبع نب دعس وه روكذملا ةزمح ابأ نأ (م ىلع قلعملا روتكدلا نظ -۲

 ملعلا نأو ةعانصلا هذه يف ئىشان روتكدلا نأ ىلع لدي امنإف ؛ءيش ىلع لد نإ وهو «ضح مهو

 .ناعتسلا هللاف «يقيبطتلا يملعلا ثحبلا نع ىنغي ال يرظنلا

 نيتعباتتم نيتانثمب (هيتتأ» :(م» يف )١(

 ىيحي قيرط نم (۲۷۰/۵) «یرکلا ننسلا» يف يقهيبلا هجرخأ - حيحص عوطقم -۷

 نب هللادبع قيرط نم (۲۸۵/4-۳۳۲۸/۲۸۲) «راثالاو ننسلا ةفرعم»و سکب نب هّللادبع نبا

 ۸۳/۱۹۹۲ /467/۳) هل «اطولا» يف اذهو- سنأ نب كلام مامالا نع امهالك ؛ينعقلا ةملسم

 يرسهزلا بعصم يبأ ةياور- ۲۹۷١ /۳۸۱-۳۸۲ /۲و يسلدنالا يشيللا ىيحي ةياور -

 .هب- (يناثدحلا ديعس نب ديوس ةياور- 700/٠00و

 .حيحص هدنسو :تلق

 .يسلدنألا يثيللا سيلو «يروباسينلا يميمتلا وه :-فنصملا خيش- ىيحي نب ىيحي :هيبنت



 يزورملل ١ - « هةنسلا د تانح ۳۷۰

 ؛لجألا لح اذإف «قحلا لجّرلا ىلع لجّرلل نوکی ةّيلهاجلا يف ابرلا ناك :لاق

 هنع رخأو هّقح يف هداز ًالاو هنم ذخأ ؛هاضق ناف ؟ یبرت مأ يضقتأ :لاق

 .لجألا

 اهامسف ءاهركذ دق ىتلا ءايشألا نع ةي ىنلا ربخأ مث :هّللا دبع وبأ لاق

 تلاقف ی ينلا اهامس يتلا ءايشألا هذه زواج اميف سانلا فلتخا مث ءابر

 ينلا اهركذ يتلا ءايشألا ةتسلا ةلزنمب وهف ؛-نزوی وأ- لاكي ءيش لك :ةفئاط

 ءديعس نع «ىلعألا دبع انث :-فلخ نب ىيحي- ةملس وبأ انثدح -۸

 : ۱ رس
 ءيش لک :الاف امهنآ ؛يعخنلا نع «رشعم يبأ نعو .نسحملا نع «ةداتق نع

 ناكف ؛افلتخا ""اذاف ءدحاو عون نم ناك اذإ «ةتسلا ةلزنمب -نزوي '''وأ- لاكي

 .هاهركف ؛ةئيسن ناك اذإو هب ساب الف ؛دیب ادي «نينثاب دحاو

 ىسوم نع «يروشلا ًابنآ :قازرلا دبع انث :ىيحي نب دمحم انئدح - 8

 .دانسإلا حيحص عوطقم -۸

 يبأ نب دیعس نم يماسلا ىلعألادبع نب یلعالادبع عامسو «حيحص دنس اذهو :تلق

 .هطالتخا لبق ةبورع

 .فيعضلا يدنسلا احيجن وه سيلو «فورعم ةقث «يلظنحلا بيلك نب دايز ,يفوكلا وه :رشعم وب
 ۱ .4و» :«م) يف (۱)

 ۱ .(نإف» :(م) يف )۲)

 .هب (۱۶۱۷ ۰/۳۰ /۸) «فنصملا» يف قازرلادبع هجرخآ - حيحص عوطقم -۹

 نع «مدآ نب ىيحي انث :(۳۱۲۳ /۲۷/۸-۲۷) «فنصلا» يف ةبيش يبأ نبا هجرخأو

 .هب يروثلا نایفس

 .تاقث مهلك هلاجر ءحیحص دنس اذهو :تلق

 يبأ نع) :هلوق نأ نظأو ؛(ميهاربإ نع ءنمحر لادبع يبأ نع ؛ةشئاع يبأ نب ىسوم نع) :هيف عفو )1(

 .عباطلا وأ «خسانلا نم محقم (نهرلادبع
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 «لشیب الثوف ؛لاكُي راحاو ءيش نم ناك ام :لاق ؛میهاربا نع «ةشئ تشئاع يبأ نبا

 اذإف «لثمب الثمف ؛نزوي اًدحاو اًئيش ناك اذإو ديب ادي .ددزاو دزف ؛فلتخا اذإف

 . دیب ادي ددزاو دزف ؟فلتخا

 ناك هنأ ؛میهاربا نع «ةريغم نع «ریرج ًابنآ :ىيحي نب ىيحي انئدح - ۹

 الف ؛افلتخا ناو «لشوب الث ؛ةئيسن عابي نأ -نزوي وأ- لاكُي ءيش لک هرکی

 ؛يرهزلا نع «رمعم أبنأ :قازرلا دبع انث :ىيحي نب دمحم انثدح 0١-

 .ريعشلاو ْرْبلا ىرجم يرجي

 نب ةقدص نع «دیعس نب ییح ًابنآ :لضفلا نب ةقدص انئدح -۲

 يف رساي نب رامع لاق :لاق ؛ثراحلا نب ایر يّدج ىنثدح :لاق ؛ىنغملا

 رخ بوشلاو «نيتاش نم ريخ ةاشلاو «نيريعب نم ريخ ريعبلا :ریکالا دجسملا

 .ملعا اميف هجولا اذه نم فنصملا هب درفت - دانسإلا فيعض عوطقم - -۰

 ميهاربإ نع هتیاور يف فیعض يضلا -مسقم نبا وهو- ةريغم ناف ؛فیعض هدانسإ :تلق

 .هنع هتیاور يف سلدی ناك هنأل ؛ةصاخ يعخنلا ديزي نبا

 | هدنس ححصف «م) ىلع قلعملا روتکدلا كلذ نع لفغو

 .هب )8//737//١571( «فنصلا» يف قازرلادبع هجرخأ - حيحص عوطقم -۱

 .سمشلاك حيحص هدنسو :تلق

 - ۲۷۲/۶) «راثآلا لكشم» يف يواحطلا هجرخآ - دانسإلا حيحص فوقوم -۲

 .هب ناطقلا ديعس نب ىيحي نع «يدربلا لهس نب ىسوم قيرط نم (هبيترت
 «ةدئاز ىبأ نباو رهسم نب ىلع ان 558/1١7(: /5) «فنصملا يف ةبيش ىبأ نبا هجرخأو

 نع مهتثالث ؛سنوي نب ىسيع قيرط نم (هبيترت - ۲۷۱/4) «راثآلا لکشم» يف يواحطلاو
 .هب ىنثملا نب ةقدص

 .تاقث مهلك هلاجر «حیحص دنس اذهو :تلق

 .لاجرلا بتك نم حيحصتلاو ««حابر» :طوطخملا يف )١(
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 يف یبرلا اإ يب ادي ناك ام ؛امهب ساب ال ءنيِتَمَأ نم ريخ ةّمألاو «نيبوت نم

 .-نزو وأ- ليك ام الإ )اس
 نب نايح انث :ةدابع نب حور أبنأ :ميهاربإ نب قاحسإ انثدح - ۳

 . لجأ ىلإ عيبلا :وهو ءريخأتلا ()

 «نازيملا ناسل» يف امك ؛«هدنسم» يف هيوهار نب قاحسإ هجرخأ - نسح هدانسا -۳

 ۱ .ءاوس هدنسب (۳۷۰/۲)

 أبنأ :هیقفلا -نامیلس نب دمحأ- ركب وبأ انث 6۲-4۳ /۲) «كردتسلا» يف مكاحلا هجرخأو

 .هب ةدابع نب حور نع ؛مرکم نب نسحلا
 ىقهيبلا هقيرط نمو- (۸۳۱/۲) «لماكلا» يف يدع نبا هنعو- «هدنسم» يف ىلعي وبأ هجرخأو

 -«دئاوفلا» 2 مصألا سابعلا وبأو .يماسلا جاجحلا نب ميهاربإ انث :-(۲۸۱/۵) «ىربكلا ننسلاا يف

 .هب نايح نع امهالك ؛بدؤملا دمحم نب سنوي قيرط نم -(7587/5) يقهيبلا هقيرط نمو
 .«ةفایسلا هذهب هاجرخمي لو دانسلا حيحص ثيدح اذه» :مكاحلا لاق

 .(ةجحلاب سيلو ؛فعض هيف نايح :تلق» :هلوقب يهذلا هبقعتو

 يف لاق هنأ ؛هنع «ىقنلا رهوجلا» يف ینامکرتلا نبا لقنو «(ىنغملا» يف لاق اذكو :تلق

 :(75577/9) هنبال «ليدعتلاو حرج لا يف امك ؛يزارلا متاح وبأ لاقو ؛«ثیدحا زئاج» :«ءافعضلا)

 نب قاحسإو ؛(۲۳۰/) نابح نبا هقثوو ؛«سأب هب سيل «روهشما :رازبلا لاقو .««قودص»

 .«قدص لجر نايح ناك» :ةدابع نب حور لاقو «-ىرت امك- هيوهار

 :هلوقب «ناسللا» يف ظفاحلا هدر نكل ؛«!!لوهجم» :لاقف ؛-هتداع ىلع- مزح نبا ذشو

 :هيف نيرخأتملا ضعب لاق» :«يقنلا رهوجلا» يف لاقف تاضیآ- ينامكرتلا نبا هدرو .««بصي ملف)

 .«یزورلا هللاديبع نب نايحب هيلع طلتخا هلعلو !لوهج

 .هثیدح نسحم هللا ءاش نإ هلثمف

 نایح» :(۲۱/۲) «یرغصلا ننسلا»و ۲۸۱/۰(۰) «یربکلا ننسلا» يف لاقف ؛یقهیبلا امآ

 | .«هیف اوملکت

 يردخلا دیعس ىبأ لوق نم نوکی نأ هبشي» :(۳۰۷ /4) «راثالاو ننسلا ةفرعم» يف لاقو

 !!هیف ظافحا ضعب نعطو كلذب ريهز -يبآ عوبطلا يف- وبآ درفنی رظن هیفو «كلذ حص نإ
 .«ملعا هللاو

 -لاق ام ةياغف ,نعطب سيل امهمالك ةقيقحو «يليقعلاو يدع نبا وه امنإ ضعبلا اذه :تلق
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 :لاقف ؟فْرتملا نع زلجم ابا تلأس :لاق ؛-ةقث ناكو- يودعلا ۲۳ هللادیبع

 ديعس وبأ هيقلف هری ادي هنم ناك ام ءانامز اسب هب یری ال سابع نبا ناک

 امأ و سانلا لكؤت ىتم ىتح !؟هّللا يقتت الا ؟ىتم ىلإ :هل لاقف یردخلا

 يهتشأل ينإا :-ةملس مأ هتجوز دنع وهو- لاق ايب هللا لوسر نأ :كغلب

 ,(؟اَذَه مك ني . نم» :لاقف «ةوجع عاصب ىتأف ؛نيعاصب ثعب «ةوجع رمت

 رییشلاب ُريیشلاو هتطنیلاب ةطنی او هرمتلاب را فور :لاقف هورخأف

 دار امف ءلفيب ًالْثِم نيب ای يب ادي ؛ةضفلاب هلو باب بلا

 كازج :سابع نبا لاقف ءاضيأ -نزوي وأ- لاكي ام كلذكو :لاق مث ابر وه

 .هيلإ بوتأو هللا ٌرفغتساف ؛هتيسن تنك دق اًرمأ ينتركذ !ديعس ابأ اي ريخلا هلل

 .دعب هنع يهني ناكف :لاق

 .قدص لجَر نايح ناكو :حور لاق

 وأ لكؤي امم -نزوي وأ- لاكُي ءيش لک :ةفئاط تلاقو :هّللا دبع وبأ لاق

 بهذلا امأو ءابر های ینلا اهامس ىتلا ءايشألا ةعبرألا ةلزنمب وهف ؛برشي

 زواج امو يش امهب هّيشُي ال «ءايشألا رئاسل نانيابم ناصوصخمف ؛ةضفلاو
 .هيف ابر الف ؛ءايشألا هذه

 نع دانزلا يبأ نع «سنأ نب ر كلام نع «ىيحي نب ىيحي انثدح لح ۵ ٤

 نع يهنلا ثيدح يف وه امنإ يليقعلا هيف ملكت ام ةياغو ««هب درفنا .دارفآ هثيدح ةماع» :يدع نبا-

 : : عل صن : : ل اذه اب ؛ال ؟اجرلل طقسم اذه له !؟اذام ناكف «اهيلع عباتي ال) :همالك صنو «ذیشلا

 حيرصلا قيثوتلا نع لدعي الو «هقثو نم قيثوت يغلي ال ءرسفم ريغ نعط هنكل ؛نعط هنأ انملس ءالصأ

 لب ثیدحلل مكاحلا هخيش حيحصت لمهأ فيك هسفن يقهيبلا نم بجعلاف ءرسفم ريغ لمج حرج ىلإ

 !؟يزارلا متاح يبأك ؛قیئوتلا يف هددشتب فورعم وه نم مهيفو هل ظافحلا ةمئالا قيثوتلو

 .جيرختلا رداصم نم حيحصتلاو «هللادبع» :طوطخملا يف )١(

 ننسلا ةفرعم» يف امك ؛«ميدقلا باتك» يف يعفاشلا هجرخأ - حيحص عوطقم -4

 = لکشم)» 2 يواحطلاو »)14 ۳4/۲۱ /۸( «فنصملا» 2 قازرلادبعو ۰۲۹۸ /) «راثآلاو



VEيزورملل - « ةئسلا » باتك  

 لاكي اميف وأ «ةضف وأ بهذ يف لإ ابر ال :لوقي هعمس هنأ ؛بیسلا نب ديعس

 .برشي وأ لكؤي ام ؟نزوي وأ
 ییح نع «نایفس انث :فسوي نب دمحم انث :ىيحي نب دمحم انئدح -0

 اميف وأ .ةضف وأ بهذ يف الا ابر ال :لاق ؛بيسملا نب ديعس نع «دیعس نبا
 .برشيو لكؤي ام ؛نزویو "لاکي

 يعفاشلا ناكو «ةنيدملا لهأ نم ةفئاط بهذم اذه :هّللا دبع وبأ لاق

 .نزوي ملو لكي ۸ ناو ؛لکژی ام لك رصمب هيلإ مض مث «قارعلاب وهو هب لوقي

 ؛نزوي الو لاكي ال ناك ناو ءلكؤي ماعط ناك ام لك :ةفئاط تلاقو

 .يعفاشلا بهذم رخآ اذه ؛كلذک همكحف

 «یرهزلا نع ءرمعم (ابنآ :قازرلادبع) أبنأ :قاحسإ انثدح -15

 (راثآلاو ننسلا ةفرعم» يف ىقهيبلاو .بهو نب هللادبع قيرط نم (هبیترت- ۲۷۵ )٤/ «راثآلا-

 سنا نب كلام مامإلا نع مهتسمخ ؛ینعقلاو ريكب نبا قيرط نم (۳۳۵۳و ۳۳۵۲ /۲۹۸/4)
 - 7048 //75/7و «یلیللا ییج نب ىيحي ةياور- ۳۷/۱6۲/۳۹6 /۳) هل «أطوملا» يف اذهو-

 - ۸۲۰/۲۹۱و «یناثدحلا ديعس نب ديوس ةياور - ۵۱۲ /۲4۳و «یرهزلا بعصم ىبأ ةياور
 ۰ .هب- (ينابيشلا نسحلا نب دمحم ةياور

 .ةياغ حيحص دنس اذهو :تلق

 نع (۳۵-۱۱۹۹/۳۲ /۸) «فنصملا» يف قازرلادبع هجرخأ - حیحص عوطقم -06

 .هب بيسملا نب ديعس نع «ةيمأ نب ليعامسإ نع «يروثلا نايفسو رمعم
 -عفان نب مكحلا- ناميلا يبأ قيرط نم (۲۸۱/۵) «ىربكلا ننسلا» يف يقهيبلا هجرخأو

 .هب ديعس نع «يرهزلا باهش نبا نع «ةزمح يبأ نب بيعش نع «يصمحا ینارهبلا
 .حيحص دنس اذهو :تلق

 .يندملا يراصنألا وه :ديعس نب ىيحي

 .عوبطملا نم حيحصتلاو ۰!لکی» :طوطخملا يف )١(

 .هب ( ١8١7/5 ۳۰ /۸) «فنصملا» يف قازرلادبع هجرحخأ - حيحص فوقوم -7

 .نيخيشلا طرش ىلع حيحص فوقوم اذهو :تلق

 !!هيلع قلعلا روتكدلا طقسلا اذهل هبنتي لو !م» نم طقس نيسوقلا نيب ام (۲)
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 هنم ءيشب ماعطلا نم ءيش عابي نأ هرکی ناك هنأ :رمع نبا نع «لاس نع

 نع «يرهزلا نع رمعم ًابنآ :قازرلا دبع أبنأ :قاحسإ انثدح -۷

 دیب ادي هب سأب الف ؛ماعطلا نم هناولآ فلتخا ام :لاق ؛رمع نبا نع «ملاس

 .ةئيسن ههركو «بيبزلاب ريعشلاو «رمتلاب را
 نبا نع «نايفس نع .فسوی نب دمحم انث :ىيحي نب دمحم انثدح -۸

 .ةئيسن ماعطلاب ماعطلا هرك :ءاطع نع «جيرج

 .ةطنحب -اخيطب وأ- ءاثق وأ ةطنح ام :لوقي :نايفس لاق

 .اسأب هب ىرن ام :نايفس لاق

 يزارلا روصنم نب ىلعم انث :يزارلا ناذاش نب رذنملا انثدح -68

 .هب (۱4۱۷۵ /۳۰ /۸) «فنصلا» يف قازرلادبع هجرخأ - حيحص فوقوم -۷

 یلعالادبع نب یلعالادبع انثي 5) «فنصلا» يف ةبيش يبأ نبا هجرخأو

 ؛كرابملا نب هللادبع قيرط نم (هیترت - ۲0۵۸/۲۳۹/۶) «راثآلا لكشم» يف يواحطلاو «يماسلا

 .هب دشار نب رمعم نع امهالك

 .هقباسك هدنسو :تلق

 .حیحص عوطقم -۸

 طرتشي ال ةصاخ ءاطع نع جيرج نسبا ةياورو «تاقث هلاجر «حيحص هدانسإ :تلف

 .هنم عامسلاب اهيف هحيرصت

 .يروثلا قورسم نب ديعس نبا وه :نايفس

 .يبايرفلا وه :فسوي نب دمحم

 .دانسإلا فيعض عوطقم -۹

 دجأ مل ؛يموزخلا ورمع وبأو ءرمتعم هدنس يف» :اقلعم (۱۵۸ ص) يريصبلا روتكدلا لاق
 .(«ةمح رت امه

 .ةتسلا لاجر نم فورعم ةقث :ىميتلا ناميلس نبا وهف ؛رمتعم امأ :تلق
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 :سوواط نع دعس نب سيق نع ؛يموزخلا ورمع يبأ نع «رمتعم ينربخأ
 .ةئيسن ضعبب هضعب هّلك ماعطلا ه هركي ناك هنأ

 نع «نایفس انث :فسوي نب دمحم انث :ىيحي نب دمحم انثدح -

 .ةئيسن رمتلاب نْمَّسلا هرك هنأ :سوواط نع «ةلظنح

 .ههركن نحنو :نايفس لاق

 رمعم ًابنآ :قازرلا دبع انث :الاق ؛ییحم نب دمحمو قاحسإ انئدح -05

 .'(ةئيسن ٌربلاب محللا هرك ناك هنأ) :هيبأ نع «سوواط نع

 نع يروشلا انلأس :لاق ؛قازرلا دبع انث :ىيحي نب دمحم انثدح -5

 .اندنع عويبلا نسحأ نم اذه :لاقف .كلد

 عوسبلا نم ءایشالا هذه زواج ام لک نأ ىلإ ءالؤه نم ةعاج تبهذو

 ؛ابرلا نأ ىلإ اوبهذو ءامارح تناك ناو ابر اهيف سيلف ؛اهنع یهنلا ةدسافلا

 .كلذک ناك ام الا ؛امنو دادزاو ءابرو فعاضت ام :وه امنإ

 مامالا هرکذ :موزخم ينب یوم ؛-ةلمهم هرخآ «ياز مث «ةدحومب- عیزب وهف ؛ورمع وبآ امأو =
 (لسیدعتلاو حرجلا» يف متاح يبأ ن نباو ۰۱۹۶۰ /۱۳۱/۲) «ریبکلا خيراتلا» يف يراخبلا

 .ناميلس نب رمتعملا ىوس هنع ًایوار الو ءاليدعت الو أحرج هيف اركذي ملو ( 5 ۰ /۲)

 (ءامسألاو ینکلا» يف امك ؛ًاحلاص الجر ناکو «(۱۱4/7) نابح نبا هقثو دقو :تلق

 .(۷۸4 /۲) يبال ودلل

 حیحص عوطقم ۰
 .تاقث مهلك هلاجر (حيحص هدانسا :تلق

 .يكملا يحمجلا نايفس يبأ نبا وه :ةلظنح

 .هب (۱۶۱۹۵ /۳۵/۸) «فنصملا» يف قازرلادبع هجرخأ - حيحص عوطقم ١-

 .حيحص دنس اذهو :تلق

 .ريخأتو میدقتو طقس طوطخلا ةرابع يفو طوطخلا نم طقاس نيسوقلا نيب ام (۱)

 .هب (۱۱۹۲/۳۵ /۸) «فنصلا» يف قازرلادبع هجرخآ - حیحص عوطقم -۲



 ۳۷۷ يزورملل - « هنسلا : باتك

 وهف كَ ينلا هنع یهن دق اًمِم مارح عیب لک لب ءال :یرخآ ةفئاط لاقو

 .ابرلا مسال قحتلی

 هٌللادبع ثیدحب اوجتحاو ءاّباب نوعبسو عضب ابرلا :اولاق كلذكف :اولاق
 :يذلا دوعسم نبا

 ؛دلامس نع «ةبعش انث :رفعج نب دمح انث :راشب نب دمحم هانئدح - ۳

 حلصی ال :لاق هنأ ؛هللا دبع نع .ثدح هللا دبع نب نهرلا دبع تعمس :لاق

 هیدهاشو «هلکومو ؛ابرلا لكآ نعل الو هللا لوسر نإ ؛ةقفص يف ناتقفص

 .هبتاكو

 تعمس :لاق ؛كامس نع «ةبعش انث :رضنلا ابنأ :قاحسإ انثدح - 6

 نأل ؛ةقفص يف ناتقفص حلصی ال :لاق ؛هيبأ نع هللا دبع نب نمحرلا دبع

 .هلكومو ءابرلا لكآ نعل ةي هللا لوسر
 نع «برح نب كامس نع «ةبعش انث :ديلولا وبأ أبنأ :قاحسإ انثدح -06

 رصتخم» يف ىسوطلاو :(1774//77171 /۲) هجام نبا هجرخأ - حيحص هدانسإ -۳

 .هب -رادنب- راشب نب دمحم انث :الاق ؛(۱۱۱۵ /۳۷۷ /۵) «ماكحألا

 -۳۸۰ /۵) «راخزلا رحبلا» يف رازبلاو ۲۱۹/۱-۳۷۲۰/۲۷۰(۰) دهآ هجرخأو

 .هب -ردنغ- رفعج نب دمحم انث :الاق ؛ینثلا نب دمحم ان ۰ ۲۱

 نمو- (۳۶۱/۲۰۸/۱) «هدنسما يف يسلايطلا -دواد نب نامیلس- دواد وبآ هجرخأو

 .هب ةبعش انث :-(۳۷۵/۵) «یرکلا ننسلا» ىف يف يقهيبلا هقيرط

 .هدعب ام رظناو .تاقث مهلك هلاجر ؛حيحص دنس اذهو :تلق

 .-هنع هللا يضر- دوعسم نبا وه :هللادبع

 .حيحص هداتسإ -4

 .هدعب ام رظناو «هقباسک حيحص هدانسإ :تلق

 .لیمش نبا وه :رضنلا

 = .حيحص هدانسا -۵
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 ناتقفص -لحي ال وأ- حلصي ال :لاق ؛هيبأ نع دوعسم نب هللا دبع نب نمحر لادبع

 .هيدهاشو .هبتاكو هلکومو ءابرلا لكآ نعل ةي هللا لوسر نأل ؛ةقفص يف

 نع كامس نع .صوحالا وبأ أبنأ :ىيحي نب ىيحي انثدح -65

 ةقفص يف ناتقفص :لاق ؛هللادبع نع «ةديبع يبأ نعو .هللا دبع نب نمحرلادبع

 .اذكو اذکبف ؛لج ىلإ ناك ناو ءاذكو اذكبف ؛دقنب ناك نإ :لجرلا لوقي نأ ءائر

 .برح نب كامس نع «ليئارسإ انث :عيكو ًابنآ :قاحسإ انثدح -۷

 لضفلا- ةفيلخ وبأ انث :((ناسحإ»- ٠٠۲٠ /۳۹۹ /۱۱) «هحیحص) يف نابح نبا هجرخآ =

 انث :(۲۹۵و ۲۹۶/۳۲۵ )١/ «هدنسم» يف يشاشلا بيلك نب مئثيهلاو ءيحمجلا -بابحلا نبا

 نب ماشه- ديلولا يبأ نع مهتثالث ؛ةبارع يبآ نب هللادبعو ملسم نب هللادبع نب ميهاربإ
 .هب يسلايطلا -كلملادبع

 .هدعب ام رظناو «هیقباسک حيحص دنس اذهو :تلق

 .هجولا اذه نم فنصملا هب درفت - حيحص فوقوم -5

 .تاقث مهلك هلاجر ؛(حیحص دنس اذهو :تلق

 .يفنحلا میلس نب مالس وه :صوح الا وبآ

 .دانسالا حیحص فوقوم -۷

 هرطش رکذب نکل ؛هب ليئارسإ نع عمج هاور دقو «دانسإلا حیحص فوقوم اذهو :تلق
 .ثيدحلا ...٠ هلکومو ابرلا لكآ لک هللا لوسر نعل» :رخ الا

 دما هنعو- (۱۳۸-۱۱۳۱/۱۳۹و ۱۱۳۳ /۱۳۸/۸) «فنصلا» يف قازرلادبع هجرخآ

 هللاديبع قیرط نم (۲۹۲ /۳۲4 /۱) «هدنسما يف يشاشلا بیلک نب مثيطاو 2 /787 /7)

 ةناوع وبآو «يئالملا -نیکد نب لضفلا- ميعن وبآ انث :(6۳۲۷ /۳۸/۷) دمحأو .يسبعلا یسوم نبا

 .هب سنوي نب ليئارسإ نع مهتسخ ؛ملسم نب نافعو «يركشيلا -هللادبع نب حاضولا-
 .هيقباسك حيحص دنس اذهو :تلق

 :هيلع ليئارسإ عباتو

 )۱۳۸/۸-١۱٤۹۳١/١۳۹(« «فنصملا» يف قازرلادبع هجرخأ :يروشلا نايفس -۱

 نباو -نیکد نب لضفلا- ميعن يبأ قيرط نم (۹۱۰۹/۳۲۱/۹) ؛ريبكلا مجعملا» يف يناربطلاو

 ۳۸۳-۲١۱۹/۳۸٤(. /۵) (راخزلا رحبلا» يف رازبلاو .( ١171/90 /۱) ؟هحیحص) يف ةميزخ

 دناوفص يبأ نب نامثع قيرط نم (ناسح»- ۱۰۵۳ /۳۳۱/۳) «هحیحص» يف نابح نباو
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 «يشلا يرتشي لجرلا يف- هيبأ نع «دوعسم نب هللا دبع نب نمحرلا دبع نع
 .ابر ةقفص يف ناتقفص :لاقف -ةرشعب رانيدلا يطعي نأ ىلع

 عيب لك نأ ىلع ليلد -اذه- هللا دبع لوق يفف :اولاق :هّللا دبع وبأ لاق
 .*" ةفضغلا ةرمثلا يف رمع لوق كلذكو ءابر وهف ؛دساف

 .هب يروثلا نع مهتثالث ؛يفقثلا=
 نب هللادبع نب دمحأ انث :(۳۳۳۳ /۲44/۳) دواد وبأ هجرخأ :يفعجلا ةيواعم نب ريهز -۲

 .هب ریهر نع «سنوی
 وبأو ءديعس نب ةبيتق انث :(۱۲۰۱/۵۱۲/۳) یذمرتلا هجرخآ :يرکشيلا ةناوع وبأ -۳

 -كللادبع نب ماشه- دیلولا يبأ قیرط نم (۲۳/۹-۵۳/۲۳۲) «هدنسم» يف یلعی

 .هب ةناوع يبآ نع امهالک ؛يسلايطلا

 .حیحص نسح ثیدح) :يدمرتلا لاق

 يفو .حیحص هدنسو» :(8۲۰ /۵) «ةحیحصلا» يف -هّلا هحر- ينابلألا مامالا انخیش لاقو

 .«ییانلا ىلع مدقم تبثملاو «ةعامج هتبثأ دقو .فالخ -دوعسم نبا- هيبأ نم نهرلادبع عامس

 ةمدقتلا ليئارسإ ةياور يف هيبأ نم هعامسب نهرلادبع حرص دقو «لاق امك وهو :تلق

 .دمحأ مامإلا دنع

 نمو- (١؟غ1/7558/1) «هدنسم) ف ىسلايطلا دواد وبأ هجرخأ :ةملس نب دامح -

 «یربکلا ننسلا» يف يقهيبلا هقیرط
(۵/ ۲۷۰)-. ۰ 

 يف نیتقفص نع ةي ينلا یهن» :فوقولا عفر هنکل ؛يضاقلا هللادبع نب كيرش -۵

 نع (۲۰۱۷ /۳۸6 /۵) «راخزلا رحبلا» يف رازبلاو ۰۳۷۸۳ /۳۲/۰) دمحأ هجرخآ :!ةقفص

 میعن وبأو بیش الا یسوم نب نسح انث :(۳۷۸۳/۳۲/۲) دحأو «-ناذاش- رماع نب دوسآ

 «يدنكلا دیلولا نب رشب اش :(4۹۸۱/۳۹۱/۸) «هدنسما يف یلعی وبأو تنیکد نب لضفلا-

 «هدنسم» يف بيلك نب مشیفاو روعالا دمحم نب جاجح انث :(۳۸۰۹/۳۰۸/۲) دمحأو

 .هب كيرش نع مهتتس ؛-رضنلا يبأ- مساقلا نب مشاه قیرط نم ۸)

 .«دانسالا اذهب كيرش هدنسآ ثيدحلا اذهو» :رازبلا لاق

 هذه يف فورعلاف !؟ةفلاخلا دنع فیکف ءدرفتلا دنع هب جتحم ال فیعض وهو :تلق

 .فقولا ةظفللا

 يه :لیقو كردت الو كاردالا تبراق :يأ» :(۳۷۲ /۳) «ةیاهنلا» يف ريثألا نبا لاق )١(

 .«اهحالّص دبی لو عابت اهنأ :دارأ .فضغأ خرتسم لكو «ةيخرتسم اهرجش نم ةيلدتملا
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 لاق :لاق ؛(مساقلا نع يدوعسلا انث :عیکو أبنأ :قاحسا انثدح -4

 نأ نم لا بحأ اهُملعأ نوكأ نألو ءابرلا باوبأ ملعن انآ نومعزت مكنإ :رمع
 نأ :دحأ ىلع نيفخي داكت ال باوبأ كلذ نم نكلو ءاهروكو رصم لثم يل نوكي

 .ًاسن -بهذلاب قرولا وأ- قرولاب بمذلا عابي وأ ءبطت امل ةفضغم ةرمثلا عابت

 :كلذ نمو

 نيسح ان :''”ىميجهلا ثراحلا نب دلاخ أبنأ :قاحسإ انئدح ام -68

 .فیعض فوقوم -۸

 .هب حارجلا نب عيكو انث :(۱۸4۹/۵۰۷ /۷) «فنصملا» يف ةبيش يبأ نبا هجرخآ

 نب رمع كردي مل دوعسم نب هللادبع نب نهرلادبع نب مساقلا ؛فيعض هدانسإ :تلق
 .-يتأيس امك- يقهيبلا هلعأ هبو «عطقنم وهف «-هنع هللا يضر- باطخلا

 هللادبع نب ةبتع نب هللادبع نب نهرلادبع :همساو- يدوعسلا طالتخا نم ىشخي ام امأ

 .ةفوكلاب هنم عمس «ميدق هنم عيكو عامس نأل ؛اذه انثیدح يف نومأم هنإف ؛-دوعسم نبا

 .«ميدق ةفوكلاب يدوعسملا نم عيكو عامس» :دمحأ مامالا لاق

 ؟تارینلا بكاوكلا»و 8۱۱5 /۵۰/۳و ۰۷۵ /۳۲۵/۱) دهآ مامإلل «للعلا» :رظنا

 .(۷ ۷۷-۸ /۲) «يذمرتلا للع حرشا»و .(۲۹۳ ص)

 دیبع وبأو «ةنييع نب نایفس ان :(۱8۱۱۱/۲۱/۸) «فنصلا» يف قازرلادبع هجرخأو

 ةبيش يبآ نباو «ريشب نب میشه انث :(۲۸۳ /۳) «ثيدحلا بیرغ» يف يورهلا -مالس نب مساقلا-

 (۱۳/۷) «یربکلا ننسلا» يف يقهيبلاو ةدئاز يبآ نبا انث ۱۸۹/۵۰۷۰۸ «فنصملا» يف

 .هب يدوعسلا نع مهتعبرآ ؛رمع نب نامثع قیرط نم
 . !عطقنم اذهو) :يقهيبلا لاق

 .حيحص عوطقم -۹

 .نوفورعم تاقث مهلك هلاجر «حیحص دنس اذهو :تلق

 !-ةيناتحت نودب- «يمجهللا» ىلإ م) يف تفرحت (۱)

 !(رعسم نع عیکو نع ةدئاز يبآ نسبا انث) :هيفف «بيجع فيرحتو بيرغ طقس هدنس يف عقو ()

 .ناححصيلف ؛(رعسم) ىلإ يدوعسملا مسا فرحتو .واولا هنم طقسف



 ۳۸۱ يزورملل - « ةنسلا » باتک

 :یلیل يبآ نب نمحرلا دبعل تلق :لاق ؛دهاجم نع .دعس نب سيق نع «ملعلا

 .نمضت مل ام "فش قتا :لاق ءابرلا باوبأ هيف يل عمجت ثيدحب ییئدح

 ءدمحم نع «بويأ انث :يفقثلا باهولا دبع أبنأ :قاحسإ انثدح -۰

 .ابرلا وأ ءامهسكوأ هلف ؛ةعيب يف نيتعيب عاب نم :لاق ؛حيرش نع

 ةلبج (نع) :لاق ثراولا دبع دمصلا دبع ًابنآ :قاحسإ انثدح -۱
 نبا ىلوم- ةمركع تيقل :لاق ؛رفعج ىنثدح :لاق ءيشرحلا ةسيلج يبأ نبا

 امو كايإف قالطلا باوبأ نم رثكأ ابرلا باوبأ نأ ملعا :يل لاق «-سابع

 .ةئيسنلا يف ابرلا امنإف ؛عويبلا هذه نم ةئيسنلا طلاخ

 نع ىهن :هلوق وهو «ةدايزلاو حبرلا :فشلا» :(585 /۲) «ةیاهنلا» يف ريثألا نبا لاق (۱)

 ..(نمضي ملام حبر

 ان )48//١5779/17(: «فنصملا» يف قازرلادبع هجرخآ - حیحص عوطقم -۰

 .هب ينايتخسلا بويأ نع امهالک ؛يروثلا نایفسو «دشار نب رمعم

 (ةحيحصلا» يف -هللا همحر- ينابلالا مامالا انخیش هححص دقو «حيحص دنس اذهو :تلق

 .(؟ ۲۱ /۵)

 .نیربس نبا وه :دمحم

 .يعخنلا سیف نب ثراحلا نبا وهو فورعلا يضاقلا وه :حیرش

 .فیعض عوطقم -

 ةلبج» :(۵۱۰/۲) «لیدعتلاو حرجلا» يف امك ؛يزارلا متاح وبآ لاق ؛فیعض هدانسا :تلق

 دمصلادبع هنع یور .هلوق ةمركع نع «رفعج يبأ نب رفعج نع یور :يشرخا ةسيلج يبأ نبا

 .ه.ا «لوهجي وه ؛ثراولادبع نبا

 )١5/8/5(!! نابح نبا هقثوو :تلق

 /۱۳و 1519 /۲۷۷ /8) (هحيحص) يف يراخبلا هجرخأ - حيحص هدائسإ -۲

 -۱۸۲/۱۲) (هحيحص» يف نابح نباو «(۲۳۲۲ )٤/ «هحیحص) يف ملسمو ۷۳۳۷ 06

 =نباب فورعلا- يدزألا دمحم نب هللادبع انث :(«ناسحإ»- ۵٩۳۸۸/۲۱۰ و ۳
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 ؛يروباسينلا ةملس نب دما قيرط نم ٠٤١( /7) «ىربكلا ننسلا» يف يقهيبلاو «-"هيوريش=

 .ءاوس هدنسب -هل «دنسملا» يف اذهو- هيوهار نب قاحسإ نع مهتعبرأ

 :سنوي نب ىسيع عباتو

 :-ةيناتحتلا ديدشتو «نونلا رسكو «ةمجعملا حتفب- ةيغ يبأ نب كلملادبع نب ىيحي ١-

 /۲۰۵ /۱۳) «هحیحص» يف يراخبلا هنعو- «هدنسم» يف هيوهار نب قاحسإ هجرخأ
 (!ناسحٍ|»- ۳۸۸/۲۱۰ و ۵۳۵۹۹ /۱۸۲/۱۲-۱۸۳) «هحیحص» يف نابح نباو ۷

 وبآ انث :(۱۱۹7/) «هرسفت) 2 متاح يبأ نباو -(۲۵/) «ىربكلا ننسلا» يف يقهيبلاو

 .هب ىيحن نع امهالک ؛جشألا دیعس

 هنعو- «هدنسما يف هیوهار نب قاحسإ هجرخآ :يدوالا ديزي نب سيردإ نب هّللادبع -۲

 «هحیحص) يف نابح نباو ۰۷۳۳۷/۳۰۵ /۱۳و 1۱۹/۲۷۷ /۸) !هحیحص» يف یراخبلا

 )١/ «یرکلا نتسلا» يف يقهيبلاو «("ناسح|»- ۵٩۳۸۸/۲۱۰ و ۵۳۹۹/۱۸۳۲ ۷۲)

 ۰4۲۹۰ /۸) «یبتجما» يف يئاسنلاو ۳۳ /۳۰۳۲/۲۳۲۲/4) «هحیحص) يف ملسمو -۵

 /۵۰۱۳/۳) «هننسا يف ی طقرادلاو 1۷۵۱/۲۷ /1و ۵ ۰۲۱۹/۷۳ /۵) «یرکلا ننسلااو

 ۷۵-۰۵ یذمرتلاو يسنادمطا -بیرک نب ءالعلا نب دمم- بيرك يبآ نع ۳

 «راثالا يناعم حرشاو ۲۲۳-۰۲۲ /۱۳) «راثآلا لکشم» يف يواحطلاو «عینم نب دمحأ انث

 /۱۷۵/۱۲-۱۷۲) «هحیحص) يف نابح نباو ءريمن نب هللادبع نب دمحم قیرط نم (۲۱۳/6)

 هنعو- «يدهم نسبا ةياور- يلامألا» يف يلماحاو «ةدانج نب ملس قیرط نم («ناسح»- ۳

 حاحصلاو ری کانلاو ليطابألا» يف يناقروجلاو 467۲/۵۰۱۳/۳(۰) «هننسا» يف ينطقرادلا

 اركسملا مذ» يف ايندلا يبآ نباو «ناطقلا یسوم نب فسوي انث :-(1719/777757/5) «ريهاشملاو

 .هب سيردإ نبا نع مهتعبس ؛برح نب ريهز انث :*00"ه 7

 .(حيحص ثيدح اذها :يناقروجلا لاق

 يف يراخبلا هنعو- «هدنسم» يف دهرسم نب ددسم هجرخأ :ناطقلا ديعس نب ىيحي -۳

 /۳) «ريبكلا خيراتلا»و ٤ /۱) «طسوالا خيراتلا»و ۵۵۸۱/۳۵ /۱۰) (هحيحصاا

 = «هدنسم)» يف نایفس نب نسحلاو -(۲۸۸/۸-۲۸۹) «یربکلا ننسلا» يف يقهيبلاو ۱

(Î)؟هیوهار نب قاحسإ دنسم) ةيوار وهو . 

 نبا قيرط نم هنأ عم ؛نيخيشلل ثيدحلا اذه وزع فلخ نهرلادبع مجن روتكدلا تاف دقو (ب)

 .هسفن قیرطلا نم هایور امهو ءايندلا يبأ نبا دنع سيردإ

 .فذحتلف ؛همحقم ةدايز يهو «نايح يبأو ناطقلا ىيحي نيب يروثلا نايفس ةدايز «عوبطملا» يف عفو (ت)
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 ىنثملا نب دمحم ان :-(۲۸۹/۸) يقهيبلا هقیرط نمو- «جرختسلا» يف يليعامسالا هنعو--

 سالفلا يلع نب ورمع اش :(۱۷۷/۲۸۱/۱) «راخزلا رحبلا» يف رازبلاو «دالخ نب دمحمو

 /۱۱) «ةنُسلا حرش يف يوغبلا هقيرط نمو- (00۸۸ ٤٥-٦ ٤/ /۱۰) «هحیحص» يف يراخبلاو

 بوی نب هللادبع نب دمحأ انث :-(۱۹۸۰/۳۷۱/۲) «قیقحتلا» يف يزوجلا نباو ۳۲ ۰۱

 يقهيبلا هقيرط نمو- «جرختسلا» يف يليعامسإلا هنعو- «ریبکلا هدنسم» يف ىلعي وبأو
 هقیرط نمو- «ةبرشالا باتک» يف يضاقلا بوقعي نب فسویو «نایح نب یسوم انث :-(۲۸۹/۸)

 حتفا يفامك ؛«جرختسلا) ف يليعامسإلاو -(۵۱۸۸ /۳۹۹/۷) «ناميإلا بعش» 2 يقهيبلا

 «هسحیحص) يف ةناوع وبأو يمدقلا ركب يبأ نب دمحم نع ۲ /۱۰) «يرابلا

 .هب ناطقلا ىيحي نع مهتينامث ؛روصنم نب دمحم نبا نمحرلادبع انث :(۷۹6۹/۱۰۰ /5)

 .«(حيحص هدانسإو ءرمع الإ 5 ينلا نع هاور ملعن ال مالكلا اذهو» :رازبلا لاق

 .«حیحص ثيدح اذه» :يوغبلا لاقو

 هنعو- )8017/1١١7/8”7( «فنصلا» يف ةبيش يبأ نبا هجرخأ :ةيلع نبا ليعامسإ - 5

 (ةلمكت - 597/1184 /) «هننسا يف روصنم نب ليعسو «-(۲۳۲۲ )٤/ «هحیحصا يف ملسم

 «-(أ /۱۱۵3) «متاح يبأ نبا ريسفت» شماه يف امك ؛«هریسفت» يف رذنملا نبا هقيرط نمو-

 وبأ هنعو- (۳۱۲۹/۳۲ /۳) دواد وبأ هنعو- (۱۸۹ )۱٤۳-۱٤٤/ «ةبرشألا» يف دمحأ مامإلاو

 نبا هنعو- (۲۵۰/۱) «دیهمتلا» يف ريلادبع نباو ١ ۷۹٤۸/٠٠١(-« /0) (هحيحص) يف ةناوع

 ۵۰5۸/۷۳ /۵) «یرکلا»و ۲۹۵ /۸) (ىبتجملا» يف يئاسللاو -(۵۰۳ /۷) «یلحا» يف مزح

 ميهاربإ نب بوقعی انث :الاق ؛(۷۲۱/۷) «نايبلا عماج» يف يربطلاو ۲۷۵۲/۲۷ /5و

 .هب ةيلع نبا لیعامس| نع مهتعبرآ ؛يقرودلا

 هقيرط نمو- (۱۷۰۹ /۲۳۳ /۹) «فنصلا» يف قازرلادبع هجرخآ :يروثلا نایفس ٥-

 .-(۳۳ ۰ و ۳۳۳۹ /۳۳۰/۳-۳۳۱) «یرغصلا ننسلا»و .(۲۸۸/۸) «یربکلا ننسلا» يف يقهيبلا

 /۳۰۳۲/۲۳۲۲/4) «هحیحص) يف ملسم هنعو- ةبيش يبآ نبا هجرخآ :رهسم يلع -1

۲)-. 

 ۰۸۵۲/۱۹۱۸ /۳) «یقتنلا» يف دوراجلا نبا هجرحآ :يسفانطلا دیبع نب ىلعي -۷

 ةناوع وبأو «ىلهذلا ىيحي نب دمح انث :الاق ؛(۷۹۷ /۹۹/۵-۱۰۰) «هحیحص» يف ةناوع وبأو

 | .هب ىلعي نع امهالك ؛ينارحلا دواد وبأ انث :(۷۹6۷ ۱۰۰-۹۹ /۵)

 نب يسلعو ؛(4454 )٤٤٤/١/ «طسوالا خيراتلا» يف يراخبلا هجرخأ :ةملس نب دامح -۸

 =رجح نبا ظفاحلا هقيرط نمو- (۵۱/۱۰) «يرابلا حتف» يف امك ؛«هدنسم) يف يوغبلا زيزعلادبع
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 اهيأ :لوقي هَ هللا لوسر ربنم ىلع رمع تعمس :لاق ؛رمع نبا نع «يبعشلا

 هيف ادهع انيلإ دهعي ىتح انقرافي مل هلي هللا لوسر نأ تددو ثراالث !سانلا

 .ابرلا باوبأ نم باوبأو «دجلاو «ةلالكلا :هيلإ ىهتنت

 نب دمحم انث :(۲۲۳/۱۳) «راثألا لكشم» يف يواحطلاو -(۱۲/۵-۱۷) «قيلعتلا قیلغت» يفد

 .هب ةملس نب دامح نع «لاهنم نب جاجح نع مهتثالث ؛هیزخ
 حتفاو ۱۷ /5) «قیلعتلا قيلغت» يف امك ؛ريبكلا خيراتلا» يف ةمشيخ يبأ نبا هجرخأو

 ليعامسإ نب ىسوم نع (۲۲۳/۱۳) اراثآلا لكشم» يف يواحطلاو )0١/٠١(«: "«يرابلا

 . “هب دامح نع «يكذوبتلا

 نبا هقيرط نمو- «هدنسم» يف يشاشلا بيلك نب مئيهلا هجرخأ :ريمت نب هللادبع -۹

 ادشاوفلا» يف مصالا سابعلا وبأو 5-١١10/ ۱٤۸١(-« /۲) «خویشلا مجعما يف ركاسع

 نب نسحا انث :الاق ؟-(0۲۰6 /2۳۵-4۳ /5) «راثالاو ننسلا ةفرعم» يف يقهيبلا هقیرط نمو-

 .هب ريم نبأ نع «يرماعلا نافع نب يلع
 نب دمحم انث :(5/5757) (ركسملا مذ» يف ايندلا يبأ نبا هجرخأ : نوع نب رفعج ٠١-

 نب دمحم قيرط نم (۳۳۳۸/۳۳۰/۳) «ىرغصلا ننسلا» يف يقهيبلاو «يلجعلا نامثع

 .هب نوع نبا نع امهالك ؛ءارفلا باهولادبع

 قيرط نم 177-١174( /۷) «تاقثلا» يف نابح نبا هجرخآ :يوحتلا ديمح نب ةديبع -۱

 .هب ةديبع نع «قاحسإ يبأ نب سنوي نع «هيبأ نع «يشرقلا ريثك نب نامثع نب ورمع
 .ةديبع طاقسإب هب سنوي نع هاورف ؛يبايرفلا فسوي نب دمحم :نامثع فلاخو

 ىسيع قيرط نم («ناسحإا)- ۱۸۱/۱۲-۵۳۵۸/۱۸۲) «هحیحص» يف نابح نبا هجرخآ

 .هب يبايرفلا نع «ينالقسعلا هللادبع نبا

 هللاو .نامثع ةياور فورعملاو «هتياورب ةربع الف .فیعض -اذه- ینالقسعلا نكل :تلق

 .ححصیلف ؛(ةبيش يبأ نبا) ىلإ هيف ةمثيخ يبأ نبا مسا فرحت (أ)

 نم ىلإ -هللا همحر- ظفاحلا راشأف ةقلعم هذه دامح ةياور -هللا همحر- يراخبلا مامالا ركذ (ب)

 هب ىلوألا ناكف «جيرختلا يف مدقت امك «طسوألا هخيرات» يف اهلصو هسفن يراخبلا نأ ركذي مل نكل ؛اهلصو
 .هدحو هلل لامكلاو هربغ نود هركذ

 .-ءافلاب- (فوع) ىلإ «ىرغصلا ننسلا» عوبطم يف تفرحت (ت)



 TAO يزورملل - « هنسلا » باتك

 نع .ةداتق نع «ةبورع ىبأ نبا أنك :عيكو ابنآ :قاحسا انندح - ۳

 .(یرخألا هقرطب حیحص وهو) فیعض هدانسا -۳

 يف امك ؛هطالتخا دعب ةبورع يبآ نبا نم عيكو عامس نإف ؛فیعض دنس اذهو :تلق

 حرشاو ۱۹۱-۱۹۷(۰ص) «تارینلا بكاوكلا»و ۳۹۳(۰ ص) حالصلا نبال «ثيدحلا مولع)

 .(۷ ۷ /۲) «یذمرتلا للع

 دمحأو «ثراحلا نب دلاخ قیرط نم (۲۲۷۱/۷6/۲) هجام نبا هجرخآ دقف :عبوت هنکل

 /۱) «هریسفت) يف رذنلا نبا هقیرط نمو- «هدنسما يف دهرسم نب ددسمو © 0)

 دمحأو .ناطقلا ديعس نب ىيحي نع (۲۳/۷۷) «نآرقلا لئاضف يف سیرضلا نباو «-(55 ۷

 يربطلاو «ةّيلع نبا ليعامسإ نع (۱۱/۵) «نایبلا عماج» يف يربطلاو ۳۵۰۱ /۲۲-۲۵/۱)

 قیرط نم (۱۳۸ /۷) «ةوبنلا لئالد» يف يفهيبلاو ءيدع يبآ نب دمحم قیرط نم (/)

 .هب ةبورع يبأ نب ديعس نع مهتسخ ؟فافخلا ءاطع نب باهولادبع

 ناطقلا ییجمو ثراحلا نب دلاخ عامسو «تاقث مهلك هلاجر ؛حیحص دنس اذهو :تلق

 بكاوكلا» يف امك ؛هطالتخا لبق ةبورع يبأ نبا نم فافخلا ءاطع نب باهولادبعو «ةّيلع نباو

 .(۷ 4۵ /۲) يلبنحلا بجر نبال «يذمرتلا للع حرشاو «((95١ص) «تارينلا

 كردي مل ديعس :لاقف عاطقنالاب ثيدحلا «م» ىلع قلعملا يريصبلا روتكدلا لعأ دقو ؛اذه

 !رمع

 نم اتضم نيتنسل- (سه۱۵) ةنس دلو بیسلا نب ديعس ناف .كلذ يف مهو دقو :تلق

 یضر- هتايح نم نینس نامث كردأ هنأ :ةهادب ىنعي اذهو «-هنع هللا یضر- قورافلا رمع ةفالخ

 ۱ !؟رمع كردي | ًاديعس نإ :لاقی نأ اذه دعب حصیو لقعي فيكف «-هنع هللا

 ضعب نإف ؛هجو همالكل ناكل ؛رمع نم ديعس عمسي مل :-هنع هللا افع- روتكدلا لاق ول

 زيي لو (عمس)و (كردآ) :یتملک نيب قرفی ۸ -ملعأ هللاو- هنکل «كلذب حرص ملعلا لهأ

 .هیف عفو اميف عقو امل ؛الاو ءامهنيب

 :رمع نم عمس بیسلا نب ديعس نأ ملعلا لهأ يلوق نم حجارلا نإ :لوقآ نأ يلع يقب
 اندنع وه» :لاق ؟ةجح رمع نع بيسملا نب ديعس :لبنح نب دمحأل تلق :بلاط وبأ لاق

 .۷!؟لبقی نمف ؛رمع نع ديعس لبقي مل اذإو «هنم عمسو رمع ىأر دق «ةجح

 :تسلق .ًاريغص ناكو «رمع ىأر دق بيسملا نب ديعس :نيعم نبا نع يرودلا سابع لاقو

 1 !؟ًائيش ظفحي نینس نامث نبا :ىيحي لاقف مع ةفالخ نم اتضم نيتنسل تدلو :لوقي
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 .ةبيرلاو ابرلا اوعدف ءانل اهرسفی مو يفوتف ءابّرلا ةيآ

 نب ةملس نع «نایفس انث :نمهرلا دبع انث :راشب نب دمحم انثدح - 4

 لوسر اهجم ةجم لقع -هنع هللا يضر- عيبرلا نب دومحم لاب ام نكل ؛ركنملاك هلاق :تلق =

 !؟بیسلا نب ديعس نس نود وهو «مه ولد يف هيَ هللا

 ال هب ناهتسي الام رمع نع ظفحو ىعو دق نوكي نأ ىلوأ باب نم بيسملا نب ديعس ؛اذإ

 یمسی بیسلا نبا ناك :-بیسلا نبا ذيمالت نم وهو- يراصنألا ديعس نب ىيحي لاق دقو اميس
 .هتيضقأو هماكحأل سانلا ظفحأ ناك ؛رمع ةيوار

 حیرصت هيف ؛هيف نعطم ال حيحص دانسإب ثيدح يل عقو دقو» :رجح نبا ظفاحلا لاقو

 .ارمع نم هعامسب ديعس

 انث :يدع يبأ نبا نع «هدنسم» يف دهرسم نب ددسم قيرط نم اثيدح هدانسإب قاس مث

 :لوقي ربنملا ذه ىلع باطخلا نب رمع تعمس :لاق ؛بیسلا نب ديعس نع .دنه يبآ نب دواد

 .ثيدحلا ...مجرلا نوبذكي ماوقأ دعب نوكي نأ ىسع

 .؟ملسم طرش ىلع دانسإلا اذه» :ظفاحلا لاق

 ؛ةدمحأ مامإلا دنسم» ىلع نيشملا مهقيلعت لالخ «نانسألا ءاثدح همتك ام هلك اذهو

 .مهيلع كردتسيلف
 بيذهتاو .(۲۰۸/۲) «يرودلا خيرات»و .(۵۹/4-1۱) «ليدعتلاو حرجلا» :رظناو

 .(۸۷-۸۸ و 85و 86 )٤/ «بیذهتلا بيذهتاو «(7/5و ۷۳ /۱۱) «لامکلا

 /۱۵/۵) «ناهالا» يف دما مامالا هجرخأ - دانسالا حیحص فوقوم -4

 .هب يدهم نب نهرلادبع ان :-( ۱ ) (ةنّسلا» يف هللادبع هنبا هنعو 00115

 عباتو ؛ىفخي ال امك عفرلا مكح هلو «نيخيشلا طرش ىلع حيحص دنس اذهو :تلق

 .(۱۷ مقر) يتأيس امك جاجحلا نب ةبعش :هيلع يروثلا

 .-هنع هللا يضر- دوعسم نبا وه :هللادبع

 .-ریغصتلاب- حيبص نب ملسم وه :یحضلا وبآ

 .يروثلا قورسم نب دیعس نبا وه :نایفس
EN #58 Ph OFهده و زا و م م 4 م 4 65 64 هواش 5 8 او و دن ۱  

(Î)لالخلل «ةنسلا» باتك نمض عوبطملا وهو . 



 TAY يزورملل - « ةنسلا ١» باتك

 نوعبسو عضب ابرلا :لاق ؛هللا دبع نع «قورسم نع ءىحضلا يبأ نع «ليهك
 .كلذ وحن كرشلاو ءاباب

 نع «ديبز نع «نايفس انث :نهرلا دبع انث :راشب نب دمحم انثدح -۵

 كرشلاو ءاباب نوعبسو عضب ابرلا :لاق ؛هّللا دبع نع «قورسم نع «ميهاربإ

 .كلذ وحن

 ان :ةبعش انث :ليمش نب رمضنلا أبنأ :قاحسإ انثدح -5

 ۱٤۸١ /۱۳ /ه) «نامعإلا» يف دمحأ مامإلا هجرخآ - دانسإلا حیحص فوقوم -۵

 نب نمر لادبع انث :-(ب/۷۹۱/۳۱/۱) «ةنسلا» يف هللادبع هنبا هنعو 901185 /۱۵و

 .هب يدهم

 «نامالا» يف دمحأو ۱۵۳2۷/۳۱۵ /۸) «فنصملا» يف قازرلادبع هجرعاو
 نم (۹۱۰۸/۳۲۱/۹) «ریبکلا مجعلا» يف يناربطلاو «حارجلا نب عيكو انث :(۱4۸۰/۱۳/۰)

 .هب يروثلا نایفس نع مهتئالث ؛-نیکد نب لضفلا- میعن يبأ قیرط
 .ىفخي ال امك عفرلا مکح هلو ءامهطرش ىلع حیحص دنس اذهو :تلق

 ۱۵۳/۳۱۵۳۱ /۸) «فنصلا» يف قازرسلادبع هجرخأ دقف :رخآ دانس| يروثللو

 انث :-ججص ۸) «ةنشرلا» يف دهآ هنبا هنعو -(۱۸۱/۱۰/۵) «ناميؤلا» يف دمحأو

 نع «ريمع نب ةرامع نع «شمعألا نع «يروثلا نایفس نع امهالک ؛يدهم نب نم رلادبع
 ىتأ نمک اهنوها ؛أباب نوعبسو عضب ابرلا :ظفلب هب دوعسم نبا نع «يعخنلا ديزي نب نمحرلادبع
 .مالسالا يف همآ

 .عفرلا مکح هلو ءامهطرش ىلع حیحص هدنسو :تلق

 .لیضف نب دمحم :يروثلا عباتو

 .(۲۰۵6 ۵16-۵۲۵ /7) «فنصلا» يف ةبيش يبأ نبا هجرخآ

 .دانس ملا حیحص فوقوم - ۲

 .هب ةبعش نع «- ردنغ- رفعج نب دمحم انث :(۱6۹/۱۸/۵) «ناميإلا» يف دمحأ هجرخا

 ؛كلذك ءاج دقو «ىمخي ال امك عفرلا مكح هلو «دانسإلا حيحص فوقوم اذهو :تلق

 = :فقولا امهنم حيحصلا نكل

 .لالخلل «ةنسلا» باتك نمض عوبطلا وهو ()



TAAيزورملل - « هنسلا » بانک  

 ةثالث ابرلا :لاق ؛هللا دبع نع «قورسم نع «ميهاربإ نع «يمايألا ''”ديبز

 /۳۱۸/۵) «راخزلا رحبلا» يف رازبلاو .(۲۲۷۹/۷۲/۲) هجام نباهجرخأ دقف =

 قيرط نم- ۳٣۳/ ٥۱۳١( /۷) «نایالا بعش» يف يقهيبلا هنعو- (۳۷ /۲) مكاحلاو ۵ ١(.

 قیرط نم 7١( /۲) «ناهبصآ رابخآ رکذ» يف يناهبصألا ميعن وبأو .-ماتمت- بلاغ نب دمحم

 ةبعش نع ؛يدع يبأ نبا نع «سالفلا يلع نب ورمع نع مهتعبرأ ؛يناقرطابلا رادنب نب هللادبع

 .اعوفرم هب
 ةثالث ابرلا» :ادج رصتخم ميعن يبأو هجام نبا ظفلو ءفنصملا ظفل لثم رازبلا ظفلو

 ناو ؛همأ لجرلا حکنی نأ لشم اهرسيأ ءاباب نوعبسو ةئالث ابرلا» :مكاحلا ظفلو باب نوعبسو
 .«هیخآ ضرع يف لجرلا ةلاطتسا ابرلا یبرآ

 .«يلع نب ورمع الإ دانسالا اذهب هدنسآ ادحأ عمسن مل ثيدحلا اذهو» :رازبلا لاق

 فقولا :يهو ؛ةلع هيف نکل ؛كلذ هرضي الف «ةعامجلا لاجر نم ظفاح ةقث وهو :تلق
 .-يتأيس امک-

 «رازبلا هاور» :(«هحیحص» -۱۸۲/۳۷۵/۲) «بیهرتلاو بیغرتلا» يف يرذنملا لاق

 .«راصتخاب حیحص دانسإب هجام نبا دنع وهو .احيحصلا) ةاور هناورو

 يدع يبأ نباو «حيحص دانسإ اذه» :(۱۹۸/۲) «ةجاجزلا حابصم» يف يريصوبلا لاقو

 .(-اعوفرم :يىنعي- ةبعش نع ثيدحلا اذه ةياورب درفت «ةقث وهو ؟ميهاربإ نب دمحم :همسا

 لاجر نم ةقث وهو «-ميهاربإ نب دمحم :همساو- يدع يبآ نبا ىلع عوفرملا رادم :تلق

 نب رضنلا :هفقو ىلع هعبات دقو «هفقوف دنغ وهو ؛ةبعش يف سانلا تبثأ هفلاخ نكل ؛ةتسلا

 دقو اميس ال هتیاور نم -كش نود- حجرآ امهتياورف ءةتسلا لاجر نم تبث ةقث وهو ؛ليمش

 امك ؛-هنع نيتياورلا حصأ يف- هفقو ىلع ةبعش -ثيدحلا يف نينمؤملا ريمآ- يروثلا نايفس عبات
 يف هلع اوقفتي مل -يدع يبآ نبا نع هيوار- سالفلا نع ةاورلا نأ :تركذ ام ديؤي امو «مدقت

 لاق كلذلو «مكاجلا دنع لاحلا وه امك ءرخآلا ضعبلا هركذي ملام ركذي مهضعبف «مدقت امك هظفل

 هنأكو ءامهو الإ هملعأ الو هدانسالا اذهب ركنم نتلاو «حيحص دانسإ اذه» :هتياور بقع يقهيبلا

 .(هدانسإ يف دانسإلا ةاور ضعبل لخد

 ءكش نود حصأ امهتياورف «رازبلاو «هجام نبا :ناظفاحلا ًاماتت فلاخ دقو اميس ال :تلق

 ىلع حيحص ثيدح اذه» :لاقف .ثیدحا دانسإ رهاظ ىلع ىرجف مکاخا ةفلاخملا هدض هنتي و

 !يهذلا هقفاوو «!هاجرخم لو نيخيشلا طرش

 .ححصتلف ؛«!ديز» ىلإ «كردتسلا» يف تفرح ()



 ۳۸۹ يزورملل - « هنسلا » بانک

 .كلذ وحن كرشلاو هاباب نوعبسو

 :لاق ؛لیهک نب ةملس نع «ةبعش انث :رضنلا أبنأ :قاحسإ انئدح -۷

 .هلثك ...هللا دبع نع «قورسم نع «ىحضلا ابآ تعمس

 نع «دنه يبأ نب دواد انث :یلعالادبع ًابنآ :قاحسإ انثدح -۸

 دمح انث )١5577/1١9/6(: «ناميإلا» يف دمحأ هجرخأ - دانسإلا حيحص فوقوم -۷

 .هب ةبعش نع -ردنغ- رفعج نبا

 .مدقت ام رظناو ءامهطرش ىلع حيحص هدنسو :تلق

 .فیعص هدانسا -۸

 س )6۲۷ /۵) ىقهيبلا هقیرط نمو -(۲۳-۳۳۳۱/۲ /۳) دواد وبأ هجرخأ

 (ىبتجما» يف يناسنلاو «يطساولا ناحطلا هللادبع نب دلاخ قيرط نم (۱۱/۲) مكاحلاو

 هجام نباو «يدع يبآ نب دمحم قيرط نم (5445/577/5) «یربکلا ننسلا»و 2754770

 حرشا يف يوغبلا هقيرط نمو- يلهذلاو ءةّيلع نبا ليعامسإ قيرط نم 8/776 /۲)

 ءزجا يف ىمامحلا نسحلا وبأو ءىفقثلا دايز نب هللادبع قيرط نم -(۲۰۵۵/۵۵/۸) «ةسلا
 يخأ نبا) ب فورعملا قاقدلا هللادبع نب دمحمو رهسم نب يلع قيرط نم (۳۱ /۵7) «فاكتعالا

 نم -(4۱۷/۱۰) «لامکلا بیذهت» يف يزلا هقیرط نمو -«هدئاوف نم عباسلا ءزجلا» يف (يميم

 .هب دنه يبأ نب دواد نع مهتتس ؛نسحلا نب بوبحم قيرط

 .هب ديعس نع «-ماهوآ هل قودص وهو- دشار نب دابع :دواد عباتو

 نب فسویو ؛(۳۳۳۱/۲ 1747-5 /۳) دواد وبأو ١٠١5٠١( /704/15) دجأ هجرخأ

 يف ىلعي وبأو .-(۲۷۰/۵-۲۷۲) يقهيبلا هقيرط نمو- «ةاكزلا باتك» يف يضاقلا بوقعي

 يف ةدراولا ننسلا» يف ينادلا ورمع وبأو ۲4۱/۱۱ و ۰۲۳۳ /۱۰۵/۱۱-۱۰۲) «هدنسم)

 .هب دابع نع میشه نع قرط نم ١1٠( /06-044 58 /1) «اهلئاوغو ةعاسلا طارشأو نتفلا

 ؛هنم هعامس حص ناف «ةريره يبأ نم نسحلا عامس يف انتمئأ فلتخا دق» :مكاحلا لاق

 .(حيحص ثيدح اذهق

 13 .«حيحص اذهب ةريره يبأ نم نسحلا عامس» :هلوقب يهذلا هبقعتو

OFمه ه3 تن ماه نو ماو يقاس و او او سه هم هاه كا"  

 !!ًالسرم راصف «(ةريره يبأ نع) :هدنس نم طقس دقو (أ)



 يزورملل - « هنسلا د باتك ۳۹۰

 :لاق ؛هلكي هللا لوسر نع «ةريره يبأ نع «نسحلا نع «ةريخ يبآ نبا ديعس

 هباصآ ؛ةلکأی من ناف ءابرلا َلكأ الإ َدَحَأ ىَقْبَي ال ْناَمَز سانلا یلَ نی
۳ 

 .«ورابغ نم

 دیعس نع «بئد يبأ نبا انن :ةدابع نب حور ًابنآ :قاحسإ انئندح - ۷۷۹

 حرص دقو «بیر الب حیحص ةريره يبأ نم نسحلا عامس ناف ؛یهذلا لاق امك وهو :تلق =

 سیل نکل ؛«تاقفانلا نه تاعلتخلا» :ثیدح -هنع هللا يضر- ةريره يبأ نم هعامسب نسحلا

 «سلدم هتلالجو هتقث عم -هللا همحر - هناف ؛هسفن يرصبلا نسحلا هعوضوم لب ءانثحب عوضوم اذه

 ال «كلذل فیعض وهف .هقرط عیمج يف نعنع دق انه وهو ثیدحتلاب حرص اذإ الإ هثیدح لبقي الف

 ؛الاو «عباتي ثيح :ينعي ؛«لوبقم» :«بسیرقتلا» يفو «نابح نبا الإ هقثوي مل هنع يوارلاو امیس

 .هب درفت لب هیلع عباتي لو .ثيدحلا نیلف

 «بیهرتلاو بیغرتلا فيعض» يف -هللا همحر- ينابلألا مامالا انخیش هفعض ثيدحلاو

 .(۶ ۸7۱۷ /۵۲ /۵) «عماحجا فیعضاو ۰6۱۱۷ ۵۷۳ ۱)

 نسخ ةنعنع هيف ؛فيعض هدانساو» :(«ةياذه» -۱۵۰ /۳) (حيباصملا ةاكشم» يف لاقو

 .«يرصبلا

 .يماسلا ىلعألا دبع نبا وه «ىلعألادبع أبنأ» :ثيدحلا لوأ يف هلوق :هيبنت

 .حيحص هدانسا -64

 ساسيإ يبأ نب مدآ انث :(۲۰۸۳/۳۱۳و ۲۰۵۹۹/۲۹۱ /۶) (هحيحص) يف يراخبلا هجرخأ

 ١85/ /۱) «يلامألا» يف نارشب نبا هقيرط نمو- )4570/987/١6( دمحأو ؛ينالقسعلا

 نب ديزياأنت5:(5١/577/978١٠و ۹۸۳۸ /۵۲۱/۱۵)و .ناطقلا ديعس نب ىيحي ان :-( ٠“

 حتفا - ۲۹۹٦۱/۲٤٩ /۹) ؟هدنسمل يف يمرادلاو ءروعألا يصيصملا دمحم نب جاجحو نوراه

 نب هللادبع نب دمحأ نع («ناسحإ»- )٠١/ 71/77/1١7١ «هحیحص» يف نابح نباو «(«نانلا

 يف ركاسع نباو ۰6۲۰۳۳ /۱۷/۸) «ةنْسلا حرش# يف يوغبلا هقيرط نمو- يدع نباو سنوی

 زازرلا يرتخبلا نب رفعج وبأو «ىسوم نب دسأ قيرط نم- (۷۲۳ /۵۸۷ /۱) «خويشلا مجعماا

 بعشا يف يقهيبلا هقيرط نمو- ) «هخويش نع هيلامأ نم سلاجم ةتس هيف ءزج» يف

 /۲) «تاقثلا خويشلا ثيداحأ» يف يراصنألا يقابلادبع نب دمخمو ۰۵۱۷۷/۳۹۰ /۷) «ناميؤلا

 نب ناسغ انث :-(۳۲۷/۱۲) «مالسلا ةنيدم خيرات» يف يدادغبلا بيطخلاو .«(۳۹۰ /950-4

 =ننسلا» يف يقهيبلا هقيرط نمو- «هدئاوف» يف مصألا -بوقعي نب دمحم- سابعلا وبأو «ديبع



 ۳۹۱ يزورملل - « ةنسلا » باتك

 سانلا ىَلَع نی :لاق كك ينلا نع «ةريره يبأ نع «ُيِرُبمْلا دیعس يبأ نبا

 .«!؟ماّرَحب ْمأ لجبأ ؛لاَلا ذخآ مب مرا يِلاَبُي ال نام

 ؛كيدف ىبأ نب ليعامسإ نب دمحم قيرط نم- (01760 /5) «ةوبنلا لئالد»و )٥/ ۲٠٤(« «یرکلا=

 | .هب بئذ يبأ نبا نع مهتينامث

 .«حیحص ثيدح اذه» :يوغبلا لاق

 هبن امك ؛طلغ وهو !يئاسنلا مامإلل قيرطلا هذه نم ثيدحلا اذه «م» ققحم ازع :هيبنت

 .(۱۲۸/۱۰) «فارظلا تكنلا»و (۲۹۲/6) «حتفلا» يف رجح نبا ظفاحلا كلذ ىلع

 .(هدهاوشب حيحص وهو) دانسإلا فيعض فوقوم -۰

 ؛هیف برطضا دقو «هفیعضت ىلع قفتم -اذه- رشعم ابآ ناف ؛فیعض دنس اذهو :تلق

 :اعوفرم هيوري ةراتو انه امک- ًافوقوم هيوري ةراتف

 نع «رشعم يبأ نب دمحم قیرط نم (۵۱۳4/۳۱۰/۷) «ناميإلا بعش» يف یقهيبلا هجرخآ

 .اعوفرم هب هيبأ

 .«نييوق ريغ هنباو رشعم وبأ» :يقهيبلا لاق

 رشعم يبأ نع -ظفاح ةقث وهو- سيردإ نب هللادبع :هعبات هعفر ىلع عبوت نبالا :تلق

 .اعوفرم هب

 .هب سيردإ نبا نع ءجشألا ديعس وبأ انث :(۲۲۷/۷ 4 /۲) هجام نبا هجرخأ

 .هدلاو يف ثيدحلا ةلع ترصحناف ءرشعم يبأ نب دمحم ةمذ تئربف

 قفتم ؛-رشعم وبأ- نح رلادبع نب حيجن هدانسإ يف» :؟ةجاجزلا حابصم» يف يريصوبلا لاق

 هجام نبا هاور» :(«هحيحص» -۱۸۵۸/۳۷۷/۲) «بيهرتلاو بيغرتلا» يف يرذنملا لاقو

 .اهنع يربقلا ديعس نع «-قثو دقو- رشعم يبأ نع امهالك يقهيبلاو

 نع «-يربقملا ديعس يبأ- هدج نع هاورف ؛يربقملا ديعس نب هللادبع :رشعم ابآ فلاخو

 .اعوفرم هب ةريره يبآ

 .(دیعس ابآ) هابآ يربقلا دیعس ناکم لعجف

 -(دهزلا» يف يرسلا نب دانهو ؛(۳۰۷/۵۲۱/) «فنصلا» يف ةبيش يبأ نبا هجرخأ



 يزورملل - « هنسلا » بانك ۳۹۲

 .هب هللادبع نع «ةدئاز يبأ نب ایرکز نب ىيحي انث :الاق ۱۱۷۷ /۵6 /۲)-

 .ةمارک الو هب جتحي الف ؛كورتم -اذه- هّلادبع نکل :تلق

 ةدئاز يبآ نبا نع هاورف ؛-فيعض وهو- دیعس نب ديوس :ادانهو ةبيش يبآ نبا فلاخو
 .(هدج نع) :نم لدب (ةریره يبأ نع «هیبآ نع «يربقملا ديعس نب هللادبع نع) :لاق نکل ؛هب

 «ةميمنلاو ةبيغلا مذ»و ۰۱۷۳ /۱۲۳) «ناسللا ظفحو تمصلا» يف ایندلا يبأ نبا هجرخآ

 .هب ديوس ان :(۳/۱۱6)

 دانهو ةبيش يبأ نبا ةياور فورعلاو «هتفلاخع ةربع الف ؛فیعض دیعس نب ديوس نکل
 .ملعأ هللاو هسفن يربقلا هّلادبع نم فالتخالا اذه نوکی نأ نکملا نم ناك ناو

 مدقت امك -هنع هللا يضر- دوعسم نبا لوق نم حص يناثلاو لوألا هرطش نکل :تلق

 .ىفخي ال امك عفرلا مکح هلو ۱۷۰(۰ مقر)

 رصعلا ثدح انخیش :اهيلع ملکتو اهعج ؛ةعوفرم ةريثك دهاوش -اضیا- يناثلا هرطشلو
 .(۱۸۷۱) «ةحیحصلا» يف -هّللا همحر- ينابل الا مامإلا ةمالعلا

 ؛-اضيأ- اعوفرم حص دقف ؛«هیغآ ضرع يف ءرملا ةلاطتسا ابرلا ابرآو» :ريخألا هرطش امأو

 .-امهنع هللا يضر- ةريره يبأو «دیز نب ديعس ثيدح نم حص

 1۸۷/۲۱۹ )٤/ دواد و بأ هجرخأ دقف ؛-هنع هللا ىضر- ديز نب ديعس ثيدح امآ

 (طسوألا خیراتلااو ۱۰۸/۸) (ريبكلا خيراتلا» يف يراخبلاو )0”/1١49-:١5601١/1١9(, دجحأو

 هقيرط نمو- (۲۹۲/۱) «خيرأتلاو ةفرعملا» يف يوسفلا نايفس نب بوقعیو ۷ ۷۲۰ /۱)

 «یرکلا نتسلاو ( ) (بادآلا»و .(5785 /۷۸/۹) «ناميإلا بعش» يف يقهيبلا

 /۳) «ةراتخملا ثيداحألا» يف يسدقلا ءايضلا هقيرط نمو- «هدئاوف» يف هيومسو )۱١/ ۲٤١(-«

 اراخزلا رحبلا» يف رازبلاو -(1۹/۳۰-۷۰) «لامكلا بيذهت» يف يزلاو ٠٥ ٩

 ۲۳۰/۲۰ و ۲۰۸/۲۹/۱) «هدنسم» يف يشاشلا بيلك نب مثیفاو ۰/۱۲۲ /۹۳-۹۲/)

 (۱۳۹/4-۲۹۳۷/۱۳۷) «نییماشلا دنسم»و ۳۵۷/۱۵ /۱) «ریبکلا مجعلا» يف يناربطلاو

 يف یهذلاو ۱۱۰۷ /۳۰۵-۳۰۲ /۳) «ةراتخلا ثیداح الا» يف يسدقلا ءایضلا هقیرط نمو

 يدادغبلا بيطخلاو ۲٠١(« /۱) «ةباحصلا مجعم) يف عناق نباو -(۱۰۵ص) «صتخلا مجعلا)

 يبآ نب بيعش انث :يصمحلا ينارهبلا -عفان نب مكحلا- نامیلا يبآ نع (۳۳ /7) «هخیرات» يف

 .هب دیز نب ديعس نع «قحاسم نب لفون انث :نیسح يبا نب نم رلادبع نب هللادبع نع «ةزمح
 .تاقث مهلك هلاجر ؛حيحص دنس اذهو :تلق

 >انث :(5817/ا//779 /5) دواد وبأ هجرخأ دقف ؛-هنع هللا يضر- ةريره يبأ ثیدح امأو



 ۳۹۳ یزورملل - « ةنسلا » باتک

 5 50 .ع ,(۱) ۶ . . رم ,
 عقي ام لثم :نهاندآ ابوح نوعبس ابرلا :لاق ؛ةریره يبأ نع «يربقلا

 .هیخآ ضْرِع يف ءرلا ةلاطتسا :ابّرلا ىبرأو !هّمأ ىلع لجرلا

 مو ا نب ورمع ًاينأ :قاحسإ انثدح ۱

 ىلوم- نهرلادبع نب ءالعلا نع «دمح نب ريهز انث :ةملس يبأ نب ورمع انث :رفاسم نب رفعج-

 لجر ضرع يف ءرملا ةلاطتسا :رئابكلا ربكأ نم نإ» :اعوفرم ةريره يبأ نع «هيبأ نع «-ةقرحلا
 .«قح ريغب ملسم

 .نسح دنس اذهو :تلق

 .مثإلا نم ابرض نوعبس :يأ ()

 .(86۵ /۱) «ةیاهبلا» : رظنا

 ۸/۳ /۱۰) «ریبکلا مجعلا» يف يناربطلا هجرخآ - دانسالا حیحص فوقوم -۱

 ننسلا» يف ينادلا ورمع وبأو يدوعسلا -نعم نب كللادبع- ةديبع يبأ قیرط نم ۵۹

 امهالک ؛ریرضلا -مزاخ نب دمح- ةيواعم يبآ قیرط نم ۱ /۱۰۸۵ /۳) «نتفلا يف ةدراولا

 .هب شمعألا نع
 وبأ) وه له ؛روكذملا (ناملس يبأ) ةفرعم ىلع فقوتم ثيدحلا دانسإ ىلع مكحلا :تلق

 ؟ينادلا ورمع يبأو فنصلا دنع همسا فرحت مأ ءالعف (ناملس

 وهو -يطساولا عفان نب ةحلط :همساو- (نايفس وبأ) يناربطلا دنع عقو هنال ؛اذه لوقأ

 دنع وه ام مأ ينادلاو فنصلا دنع عقو ام :باوصلا امهيأف «نيفورعملا شمعألا خویش نم

 !؟ یناريطلا

 وه يناربطلا دنع عقو ام نأ ینظ ىلع بلغی ناك ناو «نالا هب مزجلا عيطتسأ ال ام اذه

 :نیرمال ؛باوصلا

 عقو فیرحت ةمث ناك ولف «ناملس يبأ) ب ثيدحلا لعی مل -هللا همحر- يمثيهلا نأ :لوألا

 :ينعآ- انیدیآ نيب ىتلا ةخسنلا ىلع دمتعی مل هنإف هللا ءاش نإ يمثيملا ىلع يفخ امل ؛(عوبطلا) يف

 .ةياورلاو ءعامسلاو «اريبكلا مجعلا) لوصأ ىلع لب -ةعوبطلا

 رأ مل ينأ ىلع «ناملس يبأ) نود (نایفس ابأ) شمعألا خویش يف هوركذ يذلا نأ :يناثلا

 .ملعأ لاو نیدیدش عبتتو ثحب لوط دعب ةمجرت هل

 ممجم» يف لاقف ءىرخأ ةلعب يناربطلا دنس لعأ -هللا همحر- يمثيملا نأ :لوقأ نأ يقب

 = .«فيعض وهو ؛لوحألا يفوكلا ىيحي نب دمحأ هيفو» :(۱۱۸ /4) «دئاوزلا
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 نمحرلا دبع يبأ نع «ناملس يبأ نع ءشمعألا نع «نايفس نع ٠ دمحم

 ابّرلا مهيف يف اًوُشْفَي ىتح ةوبن لهأ كله ام :لاق ِ؛هَّللا دبع نع ""يملسلا

 .انزلاو

 ىثدح :يعازوالا انث :فسوی نب دمحم انث :ىيحي نب دمحم انثدح -57

 «نیماضلا الا ؛اًبر ناويحلا يف سيل :لاق ؛بیسلا نب ديعس نع «باهش نبا

 .ةلبحلا لّبحو «حیقاللاو

 :-ىلاعتو كرابت- هللا لوق نوكي بهذملا اذه يفف :هللا دبع وبأ لاق

 عيب لك نوكيو ءاّبر مسی ملام لک يف اًماع [۷۵ : :ةرقبلا] 4مل هللا لَو

 ۲۷١[. :ةرقبلا] را َمَرَحَر :هلوق يف ًالخخاد لب ينلا همّرح
 لكو ر ر ر و يا هام ام لعاب توك لولا بهذا يف

 < ملا هللا حر :هلوق نوكيو «كلذك وهف كي ىنلا هامس ام هبتش
 اب لوسرلا هني مل عيب لك وهو ؛ضعب نود عويبلا ضعب اقا نما

 ۲۳۸ :ةدئاملا] امیدی اوعطقاف ةقراّسلاَو قراّسلاَو# :هلوق ناك امك «هنع

 انرکذ دق «ريثك هللا باتك يف كلذ ريظنو «ضعب نود قارسلا صضعب ىلع اعقاو

 عضولا اذه ريغ يف اهنم اريثك
 ؛طقف لب ينلا اهامس ىتلا ةتسلا ءايشألا يف الإ ابر ال هنأ معز نم اّمأف

 اذه نكل ؛يناربطلا دنع يدوعسلا نيعم نب ةديبع يبأ نع يوارلا وه -اذه- دمحأ :تلق =

 .شمعألا نع انيقي حيحص وهف ؛هتمذ تئربف «ينادلاو فنصملا دنع عبوت

 نأ افنآ ترکذ ام ديؤي لوحألا يفوكلا دمحأب ثيدحلا -هللا همحر- ىمئيهلا لالعاو
 .ملعأ هللاو (نایفس وبأ) :ثيدحلا دنس يف باوصلا

 ؛يفوكلا ديعس وبأ «-يازلابو «ةنكاس نون امهنيب فاقلاو ءةلمهملا حتفب- يزقنعلا وه )١(

 .ملسم لاجر نم ةقث

 .هتينكب روهشم «ئرقملا يفوكلا -رغصم- ةعّيَبَر نب بيبح نب هللادبع وه (۲)
 .ثيدح دعب هجيرخت يتأيس - دانسالا حيحص عوطقم -۷۲
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 هيلع عمجأ ام فالخو فلسلا نع رابخألا هب تءاج ام فالخ لوق اذه ناف

 .هيلإ بهذ فلسلا نم اًدحأ ملعن الو راصمالا لهأ ءاملع نم یوتفلا لهأ

 سوواط نع حیحصلا لب .حصي ال ؛كلذ لاق هنأ سوواط نع مهتیاورو

 .كلذ فالحخ

 عيب :وحن ؛تارطاخو ررغ اهیف اعویب نوعیابتی ةّيلهاجلا لهآ ناك دقو
 عيب نع ىهنو «كلذ نع هی ینلا ىهنف ؛ةلبحلا لّبَحو «حيقالملاو ,نيماضملا

 ةلمج ررغلا
 نبا نع «نوشجالا نب ''"فسوي ابن :ىيحي نب ىبحي انثدح -۳

 .(ًةليحلا لبحو نيِماَضَلاَو ءحيقالملا عيب نَع یه للي هللا لوسَر ةنأر :باهش

 .قونلا نوطب يف ام :حيقالملا :باهش نبا لاق

 .لامج لا روهظ يف ام :نيماضملاو

 الا دلو دلو فا لبشر

 .(هدهاشب هريغل نسح وهو) فيعض هدانسإ -۳

 يضر- سابع نبا ثيدح نم دهاش لوألا هرطشلو ؛دانسالا حيحص لسرم اذهو :تلق

 نب هللادبع ثيدح نم هدهاشب ةياغ حيحص ريخألا هرطشو يتالا ثيدحلا يف يتأي -امهنع هللا

 .ثيداحأ ةثالث دعب فنصملا دنع ادنسم يتايسو «-امهنع هللا يضر- رمع

 ۱ .لاجرلا بتک نم تشلاو ءأطخ وهو ««نایفس» :طوطخلا يف ()

 .فيعص هدانسا -۶

 نع «نایفس نب دیعس قیرط نم («فشک» -۱۲ ۲۷/۸۷ /۲) «هدنسم» يف رازبلا هجرخأو

 .هب حلاص

 ؛رضخألا يبآ نب , حلاص هيفو «رازبلا هاور» :(۱۰6 /4) «دئاوزلا ممجم» يف يمثيحلا لاق

 .(فيعض وهو

 «يرهزلا يف تابثألا تاقثلا هاور دقف :هدانسإ يف فلوخ دقو «لاق امك وهو :تلق
 = .بيسملا نب ديعس لوق نم اعوطقم هولعجف ؛هنع هباحصأ ظافحو
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 لوس نآ» ۰۵ ریره يبآ نع «هربخآ بیسلا نبا نأ :يرهزلا نع .رضخألا يبأ

 لا لبَحَو میقاللاو نییاضلا نع یه للي هللا

 ؛یرهزلا نع رمعم ًابنآ :قازرلا دبع انث :ىيحي نب دمحم انئدح -۵

 «يشيللا یبجت نب ىيحي ةياور- ۱1۷۰/۲۲ /۳) «اطولا» يف سنأ نب كلام مامإلاهاور دقف =

 /۲۷۰۵و «دیعس نب ديوس ةياور- ۵4۱/۲۵۲ و «يرهزلا بعصم یبآ ةياور- ۲۱۱۰ /۳۰۰/۲ و

 o٦) /۷ و ۱۱۸ ۳۷ ۳) «مالا» يف يعفاشلا هنعو- (ينابيشلا نسحلا نب دمحم ةياور - 5

 ننسلا ةفرعماو .(۳۶۱و ۲۸۷ /۵) «یرکلا ننسلا» يف يقهيبلا :هريغغ قیرطو هقیرط نمو-

 .هلوق نم اعوطقم هب بیسلا نب دیعس نع «یرهزلا نع- (۳۰۰-۳۳۵۹/۳۰۱ /4) «راثآلاو

 :اكلام عباتو

 انث :-(۱۸۵ مقر) فنصلا هنعو- «تایرهزلا» يف يلهذلا هجرخآ :دشار نب رمعم ١-

 .هب رمعم نع -(۱۱۳۷ ۲۰-۲۱ /۸) هل «فنصلا» يف اذهو- قازرلادبع

 انث :-(۱۸"و ۱۸۲ مقر) فنصلا هنعو- «تایرهزلا» يف يلهذلا هجرخآ :يعازوالا -۲

 .هب يعازوالا نع «يبايرفلا فسوي نب دمحم

 دقف ؛هعفر نمو «بيسملا نب ديعس مالك نم عوطقم هنأ ؛يرهزلا نع فورعملا وه اذهف

 .مهو

 يف رازبلا هجرخأ :-امهنع هللا يضر- سابع نب هللادبع ثيدح نم دهاش لوألا هرطشلو

 يف يناربطلاو ىدانزلا يبأ نب مساقلا يبأ قيرط نم (؟فشک» - ۱۲۲۸/۸۷ /۲) !هدنسم)

 نع امهالك ؛ينوكسلا ليعامسإ نب ميهاربإ قیرط نم (۱۱۵۸۱/۱۸۳/۱۱) «ریبکلا مجعلا)

 .هب سابع نبا نع «ةمركع نع «نيصحلا نب دواد نع «ةبيبح يبأ نب ليعامسإ نب ميهاربإ
 نب ميهاربإ هيفو «رازبلاو «ریبکلا» يف يناربطلا هاور» ٠١(: 5 /5) «عمجملا» يف يمثيحلا لاق

 .«ةمئالا روهمج هفعضو ءدمحأ هقثو ؛ةبيبح يبأ نب ليعامسإ

 .(فيعض» :(«بيرقتلا» قو :تلق

 هنع هتياور ناف «ةمركع يف الا ؛ةقث -اذه- نيصحلا نب دواد نأ يهو :یرخآ ةلع هیفو

 .ةفيعض صوصخا هجو ىلع
 .فعض هدانسإ يف» :لاقف ۱۹ /۲) «ةیاردلا» يف رجح نبا ظفاحلا هلعأ ثيدحلاو

 .يتآلا رمع نبا ثيدح رظناو

 .هلبق يذلا يف هجيرخت مدقت - دانسإلا حيحص عوطقم -۵
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 .ناويحلا يف ابر ال :لاقف ؟ةئيسن ناويحلاب ناويحلا نع بیسلا نبا لئس :لاق

 .ةلبلا لبحو «حيقالملاو ,نیماضلا نع يهن دقو

 .لبالا بالصأ يف ام :نیماضلاو

 .اهنوطب يف ام :حيقالملاو

 .ةقانلا دلو دلو :ةلبحلا لبحو

 یتندح :يعازوالا انث :فسوی نب دمحم انث :ىيحي نب دمحم انئدح -۲

 ,نیماضلا الإ ؛اًبر ناويحلا يف سيل :لاق ؛بیسلا نب ديعس نع «باهش نبا

 .ةلبحلا لبحو «حيقالملاو

 نبا نع «عفان نسع «بويأ نع «ديز نب دامح ًامنآ : یی انثدح ۷

 .(ةلبحلا لبح می ْنَع یه لڳ يبنلا نأ» :رمع

 .ثيدح لبق هجيرخت مدقت - دانسإلا حيحص عوطقم -7

 ننسلا) يف يئاسنلاو .(۱۳۲۹/۰۳۱/۳) يذمرتلا هجرخأ - حيحص هدانسا -۷

 (هحيحص) يف ىنييارفسإلا ةناوع وبأو «ديعس نب ةبيتق انثدح :الاق ؛(۱۱۷ ٦٤/ ٤ /5) «یرکلا

 ؛-(مراع)ب بقلملا- يسودسلا -لضفلا نب دمحم- نامعنلا يبأ قيرط نم (4۸۸۷ /۲۱۰/۳)
 .هب دامح نع امهالك

 .يتأيس امك ؛هاجرخأ دقو «نيخيشلا طرش ىلع حيحص دنس اذهو :تلق

 .(حيحص نسح ثيدحا :يذمرتلا لاق

 ةثالث دعب ةيتآلا قيرطلا رظناف «ةملس نب دامحو «ةيلع نبا ليعامسإ :ديز نب دام عباتو
 .ثيداحأ

 نمو -(۲۱۵/۳۹6/۶) «هدنسما يف دمحأ مامإلا هجرخآ - حیحص هدانس| -۸

 وبأو یلسم نب نافع انث :-(۵۳/۱۱/۱۰) «ةراتخلا ثیداح ۱ يف يسدقلا ءایضلا هقیرط

 يف يسدقلا ءایضلا هقيرط نمو -(۱۲۹/۵۷۰/۱) هدعجلا نب يلع دنسم» يف يوغبلا مساقلا

 -؛-مراع- يسودسلا لضفلا نب دمحم - نامعنلا يبأ قيرط نم -(00/1۲/۱۰) «ةراتخملا»
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 .«قلبا لب عیب نَع ىَهن و يبنلا نَأ» :سابع نبا نع یبج

 .هب دیز نب دامح ند امهالک-

 لماک ابآ فلاخو «نيخيشلا لاجر نم تاقث مهلك هلاجر «حیحص دنس اذهو :تلق

 نب دیبع نب دمحم :يسودسلا نامعنلا ابأو «ملسم نب نافعو «-نيسح نب لیضف- يردحجلا

 .السرم هب ديز نب دامح نع هاورف ؛باسح

 .ةرشابم اذه بقع فنصملا هجرخأ

 .ينارهزلا عيبرلا وبأ :هلاسرإ ىلع هعباتو

 .(۱۲ ۸/۵۷۰ )١/ (دعجلا نب يلع دنسم» يف يوغبلا مساقلا وبأ هجرخأ

 - ظفحلا لبج نأ :كلذ ديؤي اممو «رثکأو ظفحأو قثوأ مهف ؛لصولل مكحلا نأ كش الو

 .هلصو ىلع ادام عبات -جاجحلا نب ةبعش

 ىيجحي انث :(5177/74 /5) «ىربكلا نئسلا»و ء(۲۹۳ /۷) «ىبتجلا» يف ىئاسنلا هجرخأ

 «ةراتخملا ثيداحألا» يف يسدقملا ءايضلا هقيرط نمو- )5١46/47/4( دمحأو «میکح نبا

 - )0٦۸/۱-٥1۹/ ١5416( «دعجلا نب يلع دنسم» يف يوغبلا مساقلا وبأو 46۲ ۲۱ /۱۰)

 مهتنال ؛-رادنب- راشب نب دمحم انث :-(۵4/1۳/۱۰) «:راتخلا» يف يسدقلا ءایضلا هقيرط نمو

 .هب ةبعش نع «-ردنغ- رفعج نب دمحم نع

 .رمع نبا دنسم نم هلعج نکل ؛هب ةبعش نع هاورف ؛يضوحلا رمع نب صفح :اردنغ فلاخو

 نبدمحأ انث )1515/60759/١(: «دعجلا نب يلع دنسم» يف يوغبلا مساقلا وبأ هجرخأ

 .هب صفح نع «يدامرلا روصنم

 نأ نكمملا نم نكل ؛يضوحلا -رمع نسب صفح- رمع يبأ نم ةبعش يف تبثأ ردنغو
 هب بويأ نع هوور تاقثلا نم اعمج نأ :كلذ ديؤي اممو «نيهجولا نم بويأ نع ةبعش نع نوكي

 .هدعب هليصفت يتأيس امك ؛رمع نبا دنسم نم هولعجف
 دیجلادبع نب باهولادبعو ةملس نب داحو «ةنييع نباو «ةيلع نبا :ةبعشو ادا فلاخو

 نم هولعج نکل ؛هب ينايتخسلا بويأ نع هوورف ؛دشار نب رمعمو «دلاخ نب بیهوو «يفقثلا
 . سابع نبا دنسم ال رمع نبا دنسم

 نوکی نأ لمتحا نمو» :هلوقب ءایضلا هبقعت نکل ؛يوغبلا مساقلا وبآ كلذ ىلإ راشآ دقو

 .«ملعأ هّلاو امهنع هظفح ريبج نب دیعس

 .ثیدح دعب اهجيرخت يتأيس هعم نمو ةيلع نبا ةياورو «لاق امك وهو :تلق



 ۳۹۹ يزورملل - « ةنسلا » باتک

 «بويآ نع «دیز نب داه انث :باّسِح نب دیّبع نب دمحم انئدح -۹

 بلا لب عْيَب ىت ل يبنلا ّنَأ» :ریبج نب ديعس نع

 ءريبج نب ديعس نع «بويأ نع تّیلغ نبا أبنأ :لماك وبأ انثدح ٠-

 .قباسلا ثيدحلا يف هجيرخت مدقت -89

 - ۲۳۷ /۲۷۳) «ةروثأملا نتسلا» يف يعفاشلا مامإلا هجرخأ - حيحص هدانسإ -

 انث :-(۳5۹۱۳/۳۷۹/4) «راثآلاو نتسلا ةفرعم» يف ىقهيبلا هقيرط نمو- (يواحطلا ةياور

 ۱ ۳ هب ةيلع نبا ليعامسإ
 .ةياغ حیحص دنس اذهو :تلف

 :ةيلع نبا عباتو

 وبأ هقيرط نمو- (388 /۳۰۳ /۲) «هدنسم) يف يديمحلا هجرخأ :ةنییع نب نايفس ١-

 «ةروثآملا ننسلا» يف يعفاشلاو ۱۲6۰۱/۵۷۰ )١/ «دعحلا نب يلع دنسم يف يوغبلا مساقلا

 -۱۸۷/۸) دمحأو ,-(7017 /۳۷۹-۳۷۸ )٤/ «ةفرعلا» يف ىقهيبلا هقيرط نمو- (۳۲۷۳)

 دمحم انث :(21177/515 /5) «ىربكلا ننسلاو .(۲۹۳ /۷) «ىبتجلا» يف یئاسنلاو ۸/۸

 مهتسخ ؛يقشمدلا رامع نب ماشه انث :(۲۱۹۷ /۷ ۰ /۲) هجام نباو ءيکلا زاوحلا روصنم نبا

 .هب ةنييع نبأ نع

 /10۹/۰) «ماکحالا رصتخم» يف يسوطلا هجرخأ :يفقثلا ديجلادبع نب باهولادبع -۲

 .هب باهولادبع نع يموقلا ميكح نب ىيحي اش ۷

 نب ىلعألادبع انث )0107/77/١١(: «هدنسم» يف ىلعي وبأ هجرخأ :ةملس نب دامح -۳

 هنعو- )١/ ۵۷١-١١١١٠/١۷١( (دعجلا نب يلع دنسم» يف يوغبلا مساقلا وبأو ءيسرنلا دامح

 :(يرهوجلا يلع نب نسحلا ةياور -۱۹۷ /۲۳۹/۱-۲۰) (هثيدحا يف يرهزلا لضفلا وبأ

 .هب دامح نع امهالك ؛ثایغ نب دحاولادبع انثدح

 نب يلع دنسم» يف يوغبلا مساقلا وبأ هجرخأ :يلهابلا نالجع نب دلاخ نب بيهو ٤-

 .هب بيهو نع «دشار نب ىلعم نع «هیوجنز نبا انث :(۱۲۵۰ /۵۷۰/۱) «دعجلا

 يلع دنسم) يف يوغبلا مساقلا وبأ هقيرط نمو- قازرلادبع هجرخأ :دشار نب رمعم ٥-

 .-(۱۲۵۰/۵۷۰/۱) (دعجلا نبا

 ۰ سم هسه ةاده تاه شد شك يده وه سهو شف 8 كا 5 # ضف طا 8 + 836 يدش # 8 #

 .ححصیلف ؛فرص يعبط اطخ وهو «ًالسرم راصف !(رمع نبا نع) :«ةروثأملا ننسلا» نم طقس نكل ()



 يزورملل - « هنسلا د بانك ۹

 ا لس یت نع ین لا وشر رس نیا نع

 نبا نع ؛عفان نع «بويآ انث 9 :لماك وبآ انثدح -۱

 للا لبح عيب ن ا ا ر ا س

 دع نان نع دعس نب ثيل ابنا ربي ب ی ااا 5

 نمو- (۲۳۷/۲۷۳) «ةروثأملا ننسلا» يف يعفاشلا هجرخأ - حيحص هدائسإ 1

 نب مساقلا- يورملا ديبع وبأو «-(7017/1/4/4) «راثالاو نئسلا ةفرعم» يف يقهيبلا هقيرط

 ننسلا» يف يئاسنلاو ء(١۹٤٤ /۷۸/۸-۷۹) دمحأو .(۲۰۸/۱) «ثيدحلا بیرغا يف -مالس

 بقلملا ءيسوطلا يدادغبلا -بويأ نب دايز- مشاه وبأ انث :(511/5 /55 /5) (ىربكلا

 نباو ءيركشيلا ماشه نب لمؤم انث :(5١20609/89/1؟) «راخزلا رحبلا» يف رازبلاو «(هيولد)ب

 نع مهتتس ؛ةبيش يبأ نب نامثع قيرط نم («ناسح»- 5957/7١ /۱۱) «هحيحصا يف نابح

 .هب ةيلع نبا ليعامسإ
 .يتأيس امك هاجرخأ دقو ءامهطرش ىلع حيحص دنس اذهو :تلق

 .هب بويأ نع «ةملس نب دام :ةيلع نبا عباتو
 نب يلع دنسم» يف يوغبلا مساقلا وبأو ۵۱۵۳/۲۲ /۱۰) «هدنسم» يف ىلعي وبأ هجرخأ

 يف يرهزلا -نمحر لادبع نب هللاديبع- لضفلا وبأ هنعو- (۵۷۰/۱-۱۲۵۷/۵۷۱) «دعجلا

 .-(يرهوجلا يلع نب نسحلا ةياور- ۱۹۷ /۲ ۲۳۹-٤۲٠ /۱) «هثیدح)

 .حيحص هدنسو :تلق

 .ثيداحأ لبق مدقت امك ؛ديز نب دامح :-اضيأ- هعباتو

 .هذعب ام رظناو

 (۵ ١5١5/ /۱۱۵۳ /۳) اهحيحص) يف ملسم مامإلا هجرخأ - حيحص هدانس| -۲

 .هب ىبحي نب ىبحي نع امهالك ؛ةبيتق نب ليعامسإ قيرط نم (۳۶۱/۵) «ىربكلا ننسلا» يف يقهيبلاو
 يف يئاسللاو ءحمر نب دمحم اش ۵ ) (هحيحصاا يف و ملسم هجرخأو

 نب ةبيتفانت :الاق ؛-ًاضيأ- ملسمو ۵ /15/57) «یرکلا ننسلا»و .(۲۹۳ /۷) «ىبتجملا»

 )07/5١( «يلهابلا -ىسوم نب ءالعلا- مهجلا يسبأ ثيدح يف يوغبلا مساقلا وبأو «ديعس

 ةيغب» يف يئالعلاو .(۲۱/۷۷) «دعس نب ثيللا يلاوع» يف اغبولطق نب مساق هقيرط نمو-

 نعو هنعو- «هدنسم» يف ةماسأ يبآ نب ثراحلاو ءىسوم نب ءالعلا انث :-(95ص) «سمتلملا

 = -(۳۶۰/۰-۳۱) «ىربكلا» يف يقهيبلاو 4۸۸1/۲۵۹۹ /۳) «هحیحص) يف ةناوع وبأ هريغ



 ١) يزورملل - « ةنسلا » باتك

 .(ةلمحلا لبح عیب نع ین ُهنأ» : هللا لوسر نع «هللادبع

 نع «عفان نع «كلام ان :ةدابع نب حور ًابنآ :قاحسا انئدح -۳

 نب یلعم قیرط نم (4۸۸۱/۲۹/۳) ةناوع وبأو ترضنلا يبأ- مساقلا نب مشاه نعد

 .هب دعس نب ثیللا نع مهتسخ ؛روصنم

 .يرمعلا رمع نب هللاديبع :دعس نب ثیللا عباتو

 ۳۸۳/۱۹ /۷) (هحيحصا  يراخبلا هنعو- «هدنسم) يف دهرسم نب ددسم هجرخآ

 وبآ هنعو- (۳۳۸۱/۲۵۵/۳) دواد وبأ هنعو- (8718۰ 7/۲۱ /۸) دمحأو .-(۳۶۱/۵) یقهیبلاو

 يف رازبلاو ۷۱۱ /۳) (هحیحصا يف ملسمو -<«() (هحيحصا يف ةناوع

 :-اضيأ- ملسمو «ىنثملا نب دمحم نع (۳۶۱/۵) يقهيبلاو .(5١/2008/85؟) «راخزلا رحبلا»

 نع مهتسخ ؛دمحم نب نهرلادبع انث :(۲۵۹/۳) «هحيحص) يف ةناوع وبأو «برح نب ريهز ین

 .هب هّلادیبع نع «ناطقلا ديعس نب ىبحي
 ةنيدم خيرات» يف يدادغبلا بيطخلا هقيرط نمو- (۵۵۱۰/۳۹۶/۹) دما هجرخأو

 وبأو .(۲۹۹/۳) «هحیحص) يف ةناوع وبأو «يومألا ديعس نب ىيحي انث :-(۱۳۲/۱6) «مالسلا

 /۳۸۱/۲-1۸۷) «خویشلا مجعم» يف رکاسع نبا هقيرط نمو- «هثیدح» يف مصالا سابعلا

 اهئزج» يف ةيمثرملا دمصلادبع تنب یبیبو «-ةماسأ نب دامح- ةماسأ يبأ قیرط نم- ۱

 قیرط نم (4۸۸۳/۲۵۹/۳) ؟هحیحص) يف ةناوع وبأو یلعلا نب دمحم قيرط نم )

 .هب رمع نب هللاديبع نع مهتعبرآ ؛رشب نب دمحم
 .ءامسأ نب ةيريوج :-اضيأ- ثيللا عباتو

 لصفلا» يف يدادغبلا بيطخلاو .(7570577/470 /5) (هحيحص») يف يراخبلا هجرخأ

 ؛يكذوبتلا -ليعامسإ نب ىسوم- ةملس يبآ نع (۳۸۲/۱-۳۸۷) «لقنلا يف جردملا لصولل

 لصفلا» يف بيطخلا هقيرط نمو- «جرختسملا» يف يليعامسإلا هنعو- «هدنسم يف ىلعي وبأو
 .هب ةيريوج نع امهالك ؛ءامسأ نب دمحم نب هللادبع انث )785/١(-: «لصولل

 .حيحص هدانسإ -۳

 .هب حور نع ءرمعم نب دمحم انث :( 94٠/ 2007١ /۱۲) «راخزلا رحبلا» يف رازبلا هجرخأ

 ىسينتلا فسوي نب هللادبع انث :(۲۱۳ /76577/5) «هحیحص» يف يراخبلا هجرخأو

 )1۸۷ /0۲۸) «اطولا دنسم» يف يرهوجلا مساقلا وبأو ۳۳۸١(« /۲۵۵/۳) دواد وبأو

 -(965١و194577/5597/5) «یرغصلا ننسلا»و .(۳۰/۵) «یرکلا نتسلا» يف ىقهيبلاو
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 .«ةلبحلا لبح عيب ْنَع ىن كي يبنلا نأ :رمع نبا

 جتنت نأ ىلإ روزا عاتبي لجرلا ناك ؛ةيلهاجلا لهأ هعيابتي اعیب ناكو

 «ىربكلا ننسلااو ۲۹۳-۲۹6 /۷) «ىبتجلا» يف يئاسنلاو «ىنغَقلا ةملسم نب هللادبع نعد

 هقيرط نمو- (0837 /۱۰6/۱۰) دمحأو ساقلا نب نمحرلادبع قيرط نم (1177/78 /)
 ظفاحلاو 1۱ /۱۰) «ءالبنلا مالعأ ريس» يف يهذلاو «.(40 ص) «سمتلملا ةيغبا يف يئالعلا

 يف يواخسلاو ۰۱۹۷ -۱۹"و 95١ص) «سیردإ نب دمحم يلاعمل سينأتلا يلاوت» يف رجح نبا

 -(۲-1/1۳) «ديناسألا ةوالح يف دينافلا» يف يطويسلاو ۲۸۷-۰6۲۸۸ ص) «تاینادلبل)

 اراثالاو ننسلا ةفرعم» يف يقهيبلاو 1۸۸۵ /۲۰۹/۳) هحیحصا يف ةناوع وبأو

 - «ليبنلا مصاع يبآ ثیدح» يف يشكلا ملسم وبأو «يعفاشلا مامالا نع -(۳۵۱۱/۳۷۸/۶)

 «لسیبنلا مصاع وبآ انث :-(۳0۱/7-۳۵۲) «ءايلوألا ةيلح» يف یناهبص الا میعن وبآ هقيرط نمو

 یسیع نب قاحسا نع )۵٩۹۱/۱۷۲۱/۲( «یقتنلا» يف دوراجلا نباو ۳۹۶/۵۲ /۱) دمحأو

 /۱۱) «هحیحصا يف نابح نباو يدهم نب نهرلادبع انث :(۵۳۱۷/۲۲/۹) دمحأو عابطلا

  يببآ قیرط نم (۲۱۰۷/۱۳/۸) «ةنْسلا حرش» يف يوغبلاو ؛(؟ناسح|»- ۲

 «بهو نب هللادبع قیرط نم (4۸۸6/۲۵۹/۳) «هحیحص) يف ةناوع وبأو «يرهزلا بعصم

 دناوز» يف يماحشلا رهاط نب رهاز هقیرط نمو- (۵۸۲۱/۱۹۱/۱۰) «هدنسم» يف یلعی وبأو

 يف ينامحلا ديمحلادبع نب ىيحيو .دیعس نب ديوس انث :-(۲۵۵-۳۲/۲۵۲) «كلام يلاوع

 نب هللادبع انث :-(707 /7) «ءايلوألا ةيلح» يف يناهبصألا ميعن وبأ هقيرط نمو- !هدنسم)

 نب ىيحي ةياور- ١517/5 /۲۲-:۲۱/۳) هل «أطوملا» يف اذهو- كلام مامالا نع مهلك ؛كرابملا

 نبا ةياور ۲٤١- /۲۷۸و .يرهزلا بعصم يبآ ةياور- ۳۵۹-۲۹۰۹/۳۱۰ /۲و «يثيللا ىيحي

 نب دمحم ةياور- ۷۷۷/۲۷۰و «يناثدحلا ديعس نب ديوس ةياور- 05٠ /۲۵۱و ءمساقلا

 .هب -(ينابيشلا نسحلا

 .(هتحص ىلع قفتم ثيدح اذه» :يوغبلا لاق

 مامإلا لوق مدقت دقف ؛هنم حصأ ايندلا يف سيل .دوجولا زيزع ثيدح اذه» :يئالعلا لاقو

 نیذهب ديز دقو فيكف «رمع نبا نع عفان نع كلام :اهلك ديناسألا حصأ :-هللا هحر- يراخبلا

 .4؟-مهيلع هللا ةمحر - لبنح نب دمحأو «يعفاشلا :-اضيأ- نيمامإلا

 .(هيلع قفتم حيحص ثيدح اذه» :یهذلا لاقو

 .«حیحص ثيدح اذه» :يواخسلاو رجح نبا ظفاحلا لاقو
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 .اهنطب يف ىلا جتنت مث ةقانلا

 .-قاحسإ نبا وهو- دمحم انث :دیبع نب دمحم ًابنآ :قاحسإ انئدح -۴
 ترس اه رس

 .«رّرغلا ميت ن هلل لوسَر ىّهْنا :لاق ؛رمع نبا نع «عفان نع

 .ةلبلا لّبَحو ''”فراشلاب
 هدانزلا يبأ نع «هللاديبع انث :رشپ ؛ نب دمحم ابنا :قاحسإ انثدح -06

 هم 8 <

 ْنَع هلل هللا لوس ىَهلا :لاق ؛ةريره يبأ نع «جرعألا نع
 .«ةاصحا

 عیبو د ,رّرغلا عيب

 :هللاديبع نع «ىيحي انن :-دیعس نب هللا ديبع- ةمادق وبأ انثدح -65

 .نسح هدانسا -14

 .هب يسفاتطلا دیبع نب دمحم انث :(16۳۷ /1۷-4۷1هو 1۳۰۷/۳٩۹۳ /۱۰) دمحأ هجرخأ

 یلعی انث :(1۳۰۷/۳۹۳/۱۰)و .نوراه نب ديزي انث :(۵ 110/۳۳۲۱ /۹) دمحأ هجرخأو

 .هب قاحسإ نبا نع امهالک ؛یسفانطلا دیبع نب

 دنع ثیدحتلاب حرص دقو .سلدم قودص قاحسإ نبا ناف ؛نسح دنس اذهو :تلق

 .هسیلدت رش كلذب انمأف .دمآ مامالا

 .ةئسملا ةقانلا يه )۱(

 .حیحص هدانس) -606

 ۸9 «یرکلا ننسلا»و ۲ /۷) (ىبتجما» 52 ىئاسنلا هجرخأ - حيحص هدانسا 5

 .هب يسخرسلا ةمادق وبآ انث :(۱۰۱۶ ۷

 حرشا يف يوغبلا هقیرط نمو- (4/۱۵۱۳/۱۱۵۳ /۳) «هحیحص) يف ملسم هجرخأو

 یسپآ- برح نب ريهز نع (۳۶۲ /۵) «یریکلا ننسلا» يف ىقهيبلاو 6۲۱۰۳/۱۳۱ /۸) «ةنْسلا

 يف يزوجلا نبا هقیرط نمو- 4۹۱۲۸/۳۹۱ /۱۰و ۷۱۱/۳۷۳ /۱۲) دمحأو «-ةمثيخ

 -عرذنملا نبا هقيرط نمو- («هلئسم! يف دهرسم نب ددسمو )١56/5-ITA /55)» (قیقحتلا)
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 يفهيبلاو ٤ / ۸ ) (راثآلا لكشم» يف يواحطلاو ۰۸۷ /۲۳ /۱) «عانقإلا» يف=

 /۱۱۵۰۳/۳) «هحیحصا يف ملسم هنعو- «هدنسم يف ةبيش يبأ نباو ۲۲۷-۲۲۲ /۵)

 نبا ظفاحا هقیرط نمو- «ملسم حیحص ىلع جرختسلا» يف يناهبصألا میعن وبأو ۵۳

 يف رلادبع نباو ؛(۳۲۲/۵-۲۲۷) یقهیبلاو -(5۵۱۸/۱-۵8۱۹) «ريخلا ربخلا ةقفاوم» يف رجح

 هقیرط نمو- («نانلا حتف»- ۵ /۲۷۲/۹) «هدنسم) يف یمرادلاو -(۱۳۵/۲۱) «دیهمتلا)

 رصتخم» يف يسوطلاو «یسیع نب دمحم انث :-(۵۱۸/۱) ؛ربخلا ربخلا ةقفاوم» يف رجح نبا ظفاحلا

 - 4٩۹۷۷/۳۵۲ و ۹0۱/۳۲۷ /۱۱) «هحیحص» يف نابح نباو ۱۱۳۸/۱۱ /۵) «ماکحالا

 ترادنب- راشب نب دمحم نع قرط نم ۲۸۰۹۵/۵۸۵ /۲) «هننسا يف یتطقرادلاو («ناسحا

 يف ينطقرادلاو .يموقلا ميكح نب ىيحي انث :(۱۱۳۸/۶۱۱/۵) «ماکحالا رصتخ» يف يسوطلاو

 ؛يقرودلا میهاربا نب بوقعیو سالفلا يلع نب ورمع قیرط نم (۲۸۰۵/۵۸۵/۲) ؟هننس)

 .هب ناطقلا ىيحي نع مهتعست

 :ناطقلا ىيحي عباتو

 هنعو- (۵۵۰/۱۳۲/) «فنصلا» يف ةبيش ىبأ نبا هجرخآ :سیرد] نب هللادبع -۱

 2 ةناوع وبأ هنعو- (۳۳۷۲/۲۵/۳) دواد وبأو ١6*6١ ١/:( /۳) «هحیحص) يف ملسم

 - (ملسم حیحص ىلع جرختسلا يف يناهبصألا ميعن وبأو 58/١(- /۲ 0۸ /۳) (هحيحصأاا

 -75577/05) ىقهيبلاو )61١8/١-019(-, «ربخلا را ةقفاوم» يف رجح نبا ظفاحلا هقيرط نمو

 وبأ هنعو- ۳۳۳۹ /” /۳) دواد وبأو ۵-۰ /۲۱) «ديهمتلا» يف رلادبع نباو ۳۷

 يف يناهبص الا میعن وبأ هنعو- خيشلا وبأو (AA) /۲۵۸/۳) (هحیحصا يف ةناوع

 يبآ نب نامثع نعد (۵۱۸/۱-۵۱۹) («ةقفاوملا» يف رجح نبا ظفاحلا هقيرط نمو” «جرختسملا)

 .هب هللادبع نع امهالك ؟ةبيش

 يف ملسم هنعو- (هدنسم) يف ةبيش ىبأ نبا هجرخأ :-ةماسأ نب دامح- ةماسأ وبأ -؟

 ظفاحلا هقيرط نمو- اج رختسملا» ٤ يناهبصألا ميعن وبأو ۰41/۱۵۱۳ /۱۱۵۳/۳) (هحيحصاا

 يف رب لادبع نباو .(۲۲۷۱/۵-۲۱۷) ىقهيبلاو 0١94(-« - ۱۸/۱) «ةقفاوملا» يف رجح نبا

 -ءالعلا نب دمحم- بيرك وبأ انث :(۱۲۳۰/۵۳۲/۳) يذمرتلاو -(۱۳۰/۲۱) «دیهمتلا»

 .هب ةماسأ ىبأ نع امهالك ؛ينادمه ا
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 2 هللا لوسر یهنا :لاق ؛ةريره يبأ نع «حرعالا نع .دانزلا وبأ ينربخأ

 .«رّرغلا عيب ْنَعَو قاّصخلا عيب ْنَع
 انث :رماع نب دوسألا انث :يماطسبلا ىسيع نب نيسحلا انئدح -۷

 .(۱۰۶۳۹/۲۷۲/۱و ۹۱۱۷/۱۷۱۰ /۱۵) دمحأ هجرخأ :ريمث نب هللادبع -۳

 يف ةناوع وبأو ۲۱۹۶ /۷۳۹/۲) هجام نبا هجرخآ :يدرواردلا دمحم نب زيزعلادبع - 5

 .هب يدرواردلا نع ةملس نب زرع نع (4۸۸۲ /۲۹۹/۳) (هحيحصاا

 يف رافصلا ليعامسإو ۰۸۸۸4/47۷ /۱6) دمحأ هجرخأ :يسفانطلا ديبع نب دمحم ٥-

 :الاق 66۸۸۰ /۲۵۸ /۳) (هحیحصا يف ةناوع وبأو 2775-2 /65) ىقهيبلا هقيرط نمو- «هثیدح»

 ننسلا» يف يقهيبلا هقيرط نمو- «هدئاوف» يف مصألا سابعلا وبأو «يرودلا دمحم نب سابع انث

 نسب ىلع نب نسطا انث )5//751//١91417(-: «ىرغصلا ننسلااو ۰۳4۲و ۳۳۸ /6) «ىربكلا

 نسحلا وبأو ءاجر نب رامع انث :(:880 58/0 (هحيحصا يف ةناوع وبأو «يرماعلا نافع

 .هب يسفانطلا نع مهتسمخ ؛ينوميملا

 حتف»- 71776 /۲۹۱ )۹٩/ «هدنسم» يف يمرادلا هجرخأ :ينوكسلا دلاخ نب ةبقع -5

 «یشقتنلا» يف دوراجلا نباو )50148/١(-« «ةقفاوملا» يف رجح نبا ظفاحلا هقيرط نمو- («نانملا

 .هب ةبقع نع «جشالا ديعس يبأ نع (۵۹۰ /۱۷۲-۱۷۰/۲)

 /4۸۰/4) دمحأ هجرخأ - (هدعب امو هلبق امب حيحص وهو) فيعض هدانسإ -۷

 (۱۱۳۱/۱۲/۱۱) «ریبکلا مجعلا» يف يناربطلاو ۰4۲۱۹۵ /۷۳۹/۲) هجام نباو ۲

 قیرط نم (۲۸۰4/۵۸۰/۲) «هننس» يف ینطقرادلاو «ينادمها -ءالعلا نب دمحم- بيرك يبأ نع

 ؟يربنعلا ميظعلادبع نب سابعلا نع (۲۱۹۵/۷۳۹/۲) هجام نباو «يبارعألا نيسحلا نب دمحم

 .هب -ناذاش- رماع نب دوسألا نع مهتعبرآ

 ؛سابع نبا ثيدح امأف» :(۵۱۹/۱) (ريخلا ريخلا ةقفاوم» يف رجح نبا ظفاحلا لاق

 .«فیعض وهو ؛ةبتع نب بويأ هيفو هجام نبا هجرخأف

 .«فيعض ؛ةبتع نب بويأ هدانسإ يف :«ةجاجزلا حابصم» يف يريصوبلا لاقو
 :ىرخأ قيرط ثيدحللو ءالاق امك وهو :تلق

 سنوي نع حيحص دنسب (۱۱۱۵۵/۲۰۳/۱۱) «ریبکلا مجعملا» يف يناربطلا هجرخآ دقف

 = .هب سابع نبا نع «ةمركع نع «-زازخلا رمع يبآ- نهرلادبع نب رضنلا نع ؛ریکب نبا



 يزورملل - « ةنسلا » باتك ٤٦

 ؛سابع نبا نع «ءاطع نع «ريثك يبأ نب ىيحي نع «يماميلا ةبتع نب بويأ
 .«رّرغلا عيب ْنَع لي هللا لوّسَر یهن» :لاق

 نع .كيرش ان :مدآ نب ىيحيانث :عفار نب دمحم انئدح -۸

 .«رّرغلا عيب ْنَع ىه ال يبنلا ّنَأ» :كلام نب سنأ نع «نسحلا نع ؛ليعامسإ
 نب ىيحي نب دمحم نع «سنأ نب كلام نع «ىيحي نب ییجی انئدح -46

 .«كورتم وهو ؛رمع وبأ رضنلا هیفو» :(۸۰ /5) «دئاوزلا عمجما يف يمثيطا لاق =

 .لاق امك وهو :تلق

 «يناثلا قيرطلا يف ديدشلا فعضلل أرظن ؛نيقيرطلا عومجمب ىوقتي ال ثيدحلاف ؛ةلمجلابو
 - كلام نب سنأو «-قباسلا وهو- ةريره يبأ ثيدح نم هيدهاشب حيحص ثيدحلاف :كلذ عمو

 .-يتالا وهو

 -رمع نب يلع- نسحلا وبأ هجرخآ - (هلبق امب حيحص وهو) فيعض هدانسإ -۸
 انث :رشب نب نسحلا قيرط نم (۳۲ /۱۲۰) (هثيدح نم لوألا ءزجلا» يف ىلتخلا يركسلا ىبرحلا

 .هب يضاقلا هللادبع نب كيرش
 نم (۱۵-۲۷۲۷/۱۵۵غو ۲۷۲۲۱/۱۵6 /0) «هدنسم) يف يلصولا ىلعي وبآ هجرخأو

 .هب يكلا ملسم نب ليعامسإ نع امهالک ؛دنربلا نب ةرعرعو ريمن نب هللادبع قیرط
 :اذه لیعامس) فعضل ؛فيعض دنس اذمو :تلق

 ملسم نب ليعامسإ هیفو ىلعي وبآ هاور» :(۸۱/4) «دناوزلا عمجم» يف يمثيفا لاق

 .«فيعض وهو ؛يکلا

 هجرخأف ؛سنأ ثيدح امأو» )2١9/١(: «ربخلا را ةقفاوم» يف رجح نبا ظفاحلا لاقو

 .«فيعض وهو ؛-ةكم ليزن- ملسم نب ليعامسإ هيفو «ىلعي وبأ

 ىلع هقرط رادم ثيدح اذه» :(۳۰۲/۳) «ةرهملا ةريخلا فاحتإ» يف يريصوبلا لاقو

 .«فيعض وهو ؟يكملا ملسم نب ليعامسإ

 .هلبق اب لاح لك ىلع حيحص ثيدحلا نکل
 ةناوع وبأو ١101١/1١61١(( /۳) «هحیحصا يف ملسم هجرخآ - حيحص هدانسإ -4

 (۳۶۱ /۰) «ىربكلا ننسلا» يف يقهيبلاو «ةيويح نب دمحم انث :(4۸۷۷ /۲۵۸/۳) «هحیحص» يف

 = .هب يميمتلا ىيحي نب ىيحي نع مهتثالث ؛مالسلادبع نب دمحم قيرط نم
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 )سیوآ يبأ نب ليعامسإ انث :(۲۱۱/۳۰۹/6) «هحیحص» يف يراخبلا هجرخآو =

 نب نهرلادبع قيرط نم ٠٠٠١( /۲۳ /7) (ىربكلا ننسلا»و ۰۲۵۹ /۷) «ىبتجملا» يف ىئاسنلاو

 هنعو- (۲۲۰ /۷) ؛مألا)و «(هبيترت - 447 /۲۹۷-۲۹۸ /۲) «هدنسما يف يعفاشلاو «مساقلا
 -(۷/1۳) «ديناسألا ةوالح يف دينافلا» يف ىطويسلا هقيرط نمو- (۸۹۳۵/۵۰۱/۱6) دمحأ

 دمحأو ,-(5615 /۳۷۹ )٤/ «راثالاو ننسلا ةفرعماو ((9 51١ /۵) «ىربكلا نئسلا» يف ىقهيبلاو

 يف يضاقلا قاحسإ نب ليعامسإو «سراف نب رمع نب نامثع انث :(30817/498-497/1)

 مساقلا وبأو ,«-(7777/5) «ىربكلا» يف يقهيبلا هقيرط نمو- «سنأ نب كلام ثيدح دنسم»

 /7؟7//5751-758) (ىرغصلا نئسلا» يف ىقهيبلاو ۲۵۷ /۲۱) «أطوملا دنسم» يف يرهوجلا

 /۲-۲۵۸ هال ۳) «هحبحص) يف یییارفسالا ةناوع وبأو «ىنعقلا ةملسم نب هللادبع نع (۸

 يف مكاحلا دمحأ وبأو «هلئادبع نب فرطمو بهو نب هللادبع قيرط نم (4۸۷۱/۲۵۸و 0
 /۱۲۹/۸) «ةنُسلا حرسش» يف يوغبلاو ؛دیعس نب ديوس قيرط نم (۱۰۲/۱۱۷) «كلام يلاوع»

 هل «أطوملا» يف اذهو- كلام مامإلا نع مهتعست ؛يرهزلا بعصم يبأ قيرط نم ١

 ۲۶۵۳ /۳۷۵و 77607 /891/0-181/5 ٣/ و «یلیللا ىيحي نب ىيحي ةياور - )۳/ ٤۳۸-٤۳۹/ ۱٤۸۷

 .هب - (مساقلا نبا ةياور -59١/48و ,يرهزلا بعصم يبأ ةياور -

 .(ةتحص ىلع قفتم ثيدح اذه» :يوغبلا لاق

 .هب جرعألا نع هدانزلا وبأ :نابح نب ىيحي نب دمحم عباتو

 يبأ نبا انث :(۵۸۲۱/۲۷۹/۱۰و 5١57/5694 /5) «هحیحص» يف يراخبلا هجرخأ

 نبا قيرط نم ٠٠٠٠١( /۲۳ /5) (ىربكلا نئسلا»و ۲۵۹۹/۷(۰) «یبتجا» يف يئاسنلاو .سیوآ

 نمو- (۸۹۳۰/۵۰۱/۱) دمحأ هنعو- (779 /71/5) «ةروثأملا ننسلا» يف يعفاشلاو «مساقلا

 «ىربكلا ننسلا» يف يقهيبلاو -(۷/4۳) «ديناسألا ةوالح يف دينافلا» يف يطويسلا هقيرط

 يف مكاحلا دمحأ وبأو «(«ناسحإ» - )۳٤۹/۱۱/ ٤۹4۷٥ «هحیحص» يف نابح نباو «-(751/6)

 هقيرط نمو- «هننس يف مرئالاو يرهزلا بعصم يبآ قيرط نم (۱44/۱۵6) كلام يلاوع»

 هللادبع نع (۵۵۳ /۵6۲) «اطولا دنسم» يف يرهوجلاو «-(70 )١4/ «دیهمتلا» يف ريلادبع نبا

 نب ناميلس قيرط نم (۱۹6/۱۹۹) «كلام يلاوع» يف مكاحلا دمحأ وبأو «ينعقلا ةملسم نبا
 ةياور - ۳۲۲/6-۱۸۱۹/۳۲۳) هل «اطوملا» يف اذهو- سنأ نب كلام مامإلا نع مهتتس ؛ةلضن

 نبا ةياور - ۳۵۷/۳۷ و ءيرهزلا بعصم ىبأ ةياور - ۸۹-٩۰ ۱٩۲۲ /۲ و «يثيللا ىيحي

 0 .هب دانزلا يبأ نع «-(يناثدحلا ديعس نب ديوس ةياور - 1744 /071و «مساقلا

 يف كلذ رأ مو «فسوی نب هللادبع نع !هحيحص» يف هاور يراخبلا نأ يقهيبلا ركذ دقو :تلق (1)

 .! (هحصص)
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 :هيلع اكلام عباتو =

 ١ - «فنصملا» يف قازرلادبع هجرخأ :يروشلا ديعس نب نايفس )۸/ ۲۲۷/ ۱٤۹۸۹(«

 (هحيحصا يف ملسمو )۳/ ١161١(.« دمحأو ۱۰۱/۳-۱۳۱۰/۱۰۲(۰) يذمرتلاو )١1/١575/

  8و178-78/174؟ )1١(هحيحص» يف يراخبلاو «حارجلا نب عيكو نع )1۷۷/۱/

  ۸دمحأو «ةبقع نب ةصيبق نع (4۸۷۳ /۲۰۷/۳) (هحيحصا يف ةناوع وبأو )51١/١7/

  ۲مهتعبرأ ؛يدهم نب نهرلادبع نع (۱۲۱/۲۲/7) «ماكحألا رصتخم» يف يسوطلاو

 .هب يروثلا نع
 .«حيحص نسح ثيدح ةريره يبأ ثيدح» :يذمرتلا لاق

 ۲۳٠۹(. 7/547 /۷) «فنصملا» يف ةبيش يبأ نبا هجرخأ :ةئيبع نب نايفس -۲

 :هيلع جرعألا عباتو

 /۵۸/۲) «هحیحصا يف يراخبلا هجرخأ :باطخلا نب رمع نب مصاع نب صفح -۱

 نباو (۱۱۵۲/۳) «هحیحص) يف ملسم هنعو- (۳۸/۲) «فنصملا» يف ةبيش يبأ نباو ۶

 /۱۰) «هحیحص) يف یراخبلاو .-ةماسأ نب دامح- ةماسأ يبأ نع -(۲۹ ۷۳۳ 0) هجام

 ميعن وبأ هقيرط نمو- ةميزخ نباو (۱۱۵۲/۳) (هحيحص) يف ملسمو .( ۸ 044١59

 نيقيرط نم (۲۷۸/۱۰) «يرابلا حتف» يف امك ؛«ملسم حيحص ىلع جرختسملا» يف يناهبصألا

 هنعو- (۲۳۱۷/۳/۷) «فنصملا» يف ةبيش يبأ نباو يفقثلا ديجلادبع نب باهولادبع نع

 ةناوع وبأو 23١5541(« /۲۷۴۳ /15) دمحأو ,-(7179 /۷۳۳ /۲) هجأم نباو ۱۱5۵۲ /۳) ملسم

 دیبع نب دمحم نع (۸۵۸/۳۹۳) «بادآلا» يف يقهيبلاو ء(۸۷۸٤ /۲۵۸ /۳) (هحيحصا# يف

 قيرط نم (1۰7۳/۲۱/۱) (ىربكلا»و .(۱۷-۲۱۰۲) «یبتجا» يف يئاسنلاو «يسفانطلا

 بيبخ نب نسمح لادبع نب بيبخ نع «يرمعلا رمع نب هللاديبع نع مهتسخ ؛نامیلس نب رمتعم
 .هب صفح نع يراصنالا قاسي نبا

 ماشه قيرط نم (۱۹۹۳ /۲۰/4) «هحیحص) يف يراخبلا هجرخأ :ءانيم نب ءاطع -۲

 -1077/7) (هحيحصا يف ةناوع وبأو ١٠١١(« /۳) (هحيحص» يف ملسمو .فسوی نبا

 هل «فنصملا» يف اذهو- قازرلادبع نع نيقيرط نم )4١/5”7( يقهيبلاو ۸۷۰ /؟ هال

 نع «رانيد نب ورمع ينربخأ :جیرج نبا نع امهالك ؛-(۹۹۱٤۱ /۲۲۸/۸و ال٠88 /507/)

 .هب ءاطع

 قيرط نم (۳۵۸-۲۱۵/۳۵۹/) «هحیحص) يف یراخبلا هجرخأ :نيريس نب دمحم -۳

 -«هحیحص) يف ةناوع وبأو ء(١٠۷٠٠ )١١/ ٤۳۷/ دمحأو «يفقثلا ديجنلادبع نب باهولادبع
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 مال ن نم ی  هللا لوس سر نأ : :ةريره يبآ نع «جرعالا نع «ناّبَح

 .(َةُلَباَتْلاَو

 ديزي نب ءاطع نع ؛يرهزلا نع ۰ «نابفس ًابنآ :قاحسا الح ۰

 سس

 نع .نیتعیب نیتعیب رع لب هللا لوس ىنا :لاق ؛يردخلا ديعس يبأ نع «يثيللا

 .«ةدبنْلاو هة مال

 نبا نع «ينايتخسلا بويأ نع امهالک ؛دیعس نب ثراولادبع قیرط نم (۸۷ /۲۵۷ /۳)-

 .هب نيريس
 .يسودرقلا ناسح نب ماشه :بویآ عباتو

 .هب ماشه نع -ردنغ- رفعج نب دمحم انث :(۱۰۳۷۰/۲۰/۱) دمحأ هجرخآ

 قيرط نمم ۱۲۲۱ «هحیحص) يف ملسم هجرخآ :نامسلا -ناوکذ- حلاص وبآ ٤-

 نب ليعامسإ قیرط نم (4۸۷۹/۲۵۸/۳) «هحیحص» يف ةناوع وبأو ؛نهرلادبع نب بوقعي
 .هب هيبأ نع «حلاص يبأ نب ليهس نع امهالك ؛رفعج

 نب ىلع انث :(1۳۸4 /۷۹/۱۱) «هحیحص» يف يراخبلا هجرخأ - حيحص هدانسإ -۰

 انث :-(4۸۷۲/۲۵۷/۳) هحیحصا يف ةناوع وبأ هنعو- (۳۳۷۷ /۲۵6 /۳) دواد وبأو «ىنيدملا

 «یرکلا ننسلا»و ( ۷ /۷) «یبتجا» يف يئاسنلاو حرسلا نب ورمع نب دمحأو ديعس نب ةبيتق

 يف ةبيش يبأ نباو «يزورملا يعازخلا -ثيرح نب نيسحلا- رامع وبأ انث :(1۰۵۸ )5/ ۲٤/

 ؛-(۲۱۷۰۱/۷۳۳/۲) هجام نبا هنعو- (0778/586 /۸و ۲۳۱۲/۳ /۷) (فنصملا»

 -(۳ ۳ /۵) «یربکلا ننسلا» يف يقهيبلا هقیرط نمو- (۷۳۰/۳۲۰/۲) «هدنسما يف يديمحاو

 (ةروثأملا ننسلا» يف يعفاشلاو ءرتشألا طايخلا ةلجز نب لهس انث :(۲۱۷۰ /۷۳۳/۲) هجام نباو

 -(۳۵۱۵/۳۷۹/4) «راثالاو ننسلا ةفرعم» يف یقهیبلا هقیرط نمو- (۲۳۸/۲۷-۲۷۳)

 است :(«نانلا حتف» ~ ۲۱۷۲ ع ۸۲۸۹ )٩/ ؛هدنسما يف يمرادلاو ۰۱۱۰۲۲ ۲۱۷-۸ /۱۷) دحأو

 -برح نب ريهز- ةمثيخ وبآ انث :(۹۷7۲/۲۵/۲) «هدنسم» يف ىلعي وبأو نوع نب ورمع

 (ىقتنملا» يف دوراشا نباو يورضا ميهاربإ نب قاحسإ انث ۱۱۱ /۳۰۲ /۲)و «يئاسنلا

 «یرقلا نب ديزي نب هللادبع نب دمحمو یوغبلا مشاه نب هللاذبع انث :(097 /۱۷۷-۷۷)

 71۹۷/۷ خوشا مجعم » يف رکاسع نبا هقیرط نمو- «هدئاوف» يف يسوطلا بجاحو

 ښخ مهتدعو- مهلك ؛يكتعلا بینم نب میحرلادبع انث :-(114 ۰ ۱۲-۹۰۱ ۵ ۸

 .هب ةنييع نب نایفس نع -الجر رشع
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 رخآلا ىلع ديزي امهدحأ- ىيحي نسب دمحمو «قاحس) انئدح -۱

 انث :دمحم لاقو «قازرلا دبع أبنأ :قحسإ لاق «-دحاو ینعلاو ءیشلا

 نع «يشيللا ديزي نب ءاطع نع «يرهزلا نع «رمعم ابنأ :*"لاق «قازرلادبع
 ةسَماللا :نيَتَعِبِب رع زا هللا لوسر ىنا :لاق ؛يردخلا ديعس يبأ

 | بل
 .عيبلا بجو دقف ؛كيلإ هتذبن اذإ :لوقیف .بوئلا ذبنی نأ :ةذبانملا

 ؛هسم اذإ «هبلقي الو هرشنی الو هدیب هسملي نأ :وهف ؛ةسمالملا امأو

 | .حیحص هدانسإ -۱

 /9) «ىربكلا ننسلا» يف يقهيبلا هقیرط نمو- (۳۳۷۸/۲۵۵ /۳) دواد وسبآ هجرخأ

 ننسلااو ۲۰۱/۷(۰) «یبتجا» يف يئاسنلاو «لالخلا يناولحلا يلع نب نسمحلا انث ۲

 ۱۱۰۲/۷۰ /۱۷) دهأو «يروباسينلا يربشقلا عفار نب دمحم انث :(۱۰۰۱/۲۵/) «یرکلا

 :((ناسحإ» - 1٩۷۱/۳۵۰۱ /۱۱) (هحيحصا) يف نابح نباو ۱۱۹۰۶ /۳۹۹/۱۸-۰۰و

 عیبرلا يبآ نب نسحلا انث :(4۸۷۱/۲۵۷/۳) «هحيحص» يف ةناوع وبأو .يرسلا يبآ نبا انثدح

 نع مهتينامث ؛لهس نب دمحمو حابصلا نب قاحسإ نب دمحمو يملسلا فسوي نب دمحأو

 .هب- ۱٤۹۸۷( /۲۲۹/۸-۲۲۷و 7847/8081 /6) هل «فنصملا» يف اذهو- قازرلادبع

 نع (۲۱۷/۳۹۹/4) «هحیحص» يف يراخبلاو ۱۱۱۳۲/۱۷۷ /۱۸) دمحأ هجرخأو

 .هب رمعم نع «يماسلا ىلعألادبع نب ىلعألادبع
 .ةصفح يبآ نب دمحم :ارمعم عباتو

 «يرابلا حتف» يف امك ؛"هیبآ نع يروباسينلا صفح نب دمحأ ةخسن» يف يدع نبا هجرخأ
 .-(۱۳۱ /۵) «قیلعتلا قيلغت» يف رجح نبا ظفاحلا هقيرط نمو- (۷۹/۱۱)

 .أطخ وهو !«الاق» :«م» يف (۱)

Fbو  ARهد و و اد وا مه سن همه و و هاه  

 !السرم «فنصلا» نم لوألا مضولا يف ثيدحلا عقو (أ)
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 ينثدح :تیللا ینثدح :حلاص وبآ انث :ىيحي نب دمحم انئدح -۲

 ديعس ابآ نأ :صاقو يبآ نب دعس نب رماع ينربخآ :باهش نبا نع ليِقُع
 بوثلا سل :ةسمالملاو- ٍةّسّمالا نع ین هللا لوس ّنأ» :هربخأ يردخلا
 نأ لبق عيبلاب لجرلا ىلإ هبوث لجرلا حرط :يهو ؛ةذبانملا نعو «-هيلإ رظني ال
 .«هیلا رظنيو «هبلقی

 ینثدح :ثیللا ىنثدح :حلاص وبآ انث :ىيحي نب دمحم انئدح -۳

 ۱ .حیحص هدانس) 7

 ثيدح لبقي نيذلا ظافحلا ةذباهج نم يلهذلا مامالا ناف ؛حیحص دنس اذهو :تلق

 :عبوت كلذ عمو «مهقيرط نم ءاج اذإ حلاص نب هللادبع

 ءريفع نب ريثك نب ديعس انث :(۲۱/۳۵۸/۶4) (هحيحص» يف يراخبلا هجرخآ دقف

 نب هللادبع قيرط نم (50627/75/7) «یربکلا ننسلا»و ۲۱۰ /۷) («ىبتجلا» يف یئاسنلاو

 .هب دعس نب ثيللا نع امهالك ؛یسینتلا فسوي

 :دعس نب ثيللا عباتو

 دمحم نب ورمع انث :(۱۱۵۲ /) «هحيحص» يف ملسم هجرخأ :ناسيك نب حلاص -۱
 «ىربكلا نتسلا»و ۲۲۱ /۷) «ىبتجملا» يف ىئاسنلاو )١١9:7/938/148(. دمحأو .دقانلا

 نب ناميلس- دواد وبأ انث :الاق 52000000 (هحيحص) يف ةناوع وبأو ۰ )

 نع مهتعبرأ ؛يرودلا دمحم نب سابع انث )۲١٠١/۳/ ٤۸1۹(: ةناوع وبأو «ينارحلا -فيس

 .هب حلاص نع «هیبآ نع «يرهزلا دعس نب ميهاربإ نب بوقعي
 /700 /") (هحيحصا يف ةناوع وبأ هجرخأ :جيرج نب زیزعلادبع نب كلملادبع ا

 .هب يرهزلا ينربخآ :جيرج نبا نع «ةدابع نب حور نع اجر نب رامع انث 57

 .حيحص دنس اذهو

 .هدعب ام رظناو

 .حیحص هداتسا -۳

 رلادبع نیاو .(يريهزلا قيقحت - ۱۱۷۵ /5515 /۲) «درفلا بدالا» يف يراخبلا هج رخ

 نب بلطلا قيرط نم (۱۹6/۲۰-۲۹۷۹۵/۱۹۵) «راکذتسالا)و ۰۱۰ /۱۳) «دیهمتلا» يف

 = .هب يرصملا -حلاص يبأ- حلاص نب هللادبع نع امهالك ؛بیعش
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 هم 2 اار تماللا نع یهن :نیتعیب نتعب ٠ 7 2 هللا لوسر یھنا :لاق

 الإ هبلقي ال -راهنلا وأ- ليللاب هديب لا ب بوث لجرلا سمل :ةسمالملاو

 .كلذب

 ريغ نع «امهعيب كلذ نوكيف ؛هبوث لجرلا ىلإ لجرلا ذبني نأ :ةذبانملاو

 ضارت الو «ةرظن

 ریرختف اًنطخ انِمْؤُم لتف نمو :-لجو ٌرع- هللا لاقو :هّللا دبع وبأ لاق
 ملف < ءاهمهبأو ةيدلا ركذ لمجأف ۲ :ءاسنلا] 4وِلْهَأ ىلإ ةَمَلَسُم ةيوَو ٍةِمْؤُم ٍةَبكر
 ةيد لعجف «هتنسب الإ لوسرلا كلذ رّسفف « هلوسر ىلإ اهريسفت لعجو ءاهرسفي
 .ملعلا لهآ كلذب لوقلا ىلع قفتاو لبالا نم ةئم :ملسملا لجرلا

 هتذباهجو ثيدحلا ظافح رابك نم یلهذلاو يراخبلاف .هقباسک حيحص دنس اذهو :تلق =

 .نيلفاغلا نم نكت الو ًاديج اذه هبنتف ءحلاص نب هللادبع نع مهتياور تحص نم

 حرشا يف يوغبلا هقيرط نمو- (۵۸۲۰/۲۷۸/۱۰) (هحيحص) يف يراخبلا هجرخأو

 ةفرعم»و ۳۱-۳۶۲(۰ /۵) (ىربكلا ننسلا» يف ىقهيبلاو ۲۱۰/۱۳۵۱۳6 /۸) «ةنسلا

 نع یکی نب ىيحي نع (۳۹۳-۸۵۹/۳۹۹) «بادآلا»و )70177/78٠١/5(, «راثآلاو ننسلا

 .هب دعس نب ثيللا

 .«هتحص ىلع قفتم ثیدح اذه» :يوغبلا لاق

 Y7)» /¥( «یبتجا» يف يئاسنلاو »)101۲/110۲ /۳) (هحيحصاا يف ملسم هجرخأو

 يف يقهيبلاو ۰1۸1۷ /۲۹۱/۳) «هحیحصا يف ةناوع وبأو 1۰۵۷/۲ /5) «ىربكلا نتسلااو

 دواد وبأو ء«-هل «أطوملا» يف اذهو- بهو نب هللادبع نع قرط نم (۳۶۲/۵) «یربکلا ننسلا)

 قيرط نم (4۸0۸/۲۵/۳) ةناوع وبأو «يليألا دلاخ نب ةسبنع قيرط نم (۳۳۷۹/۲۵۰/۳)

 .هب يليألا ديزي نب سنوي نع مهتثالث ؛يطبحلا ديعس نب بيبش

 ثيدحلا لعأف تهنع هللا افع- «م» ىلع قلعلا يريصبلا روتكدلا -فساللو- كلذل هبنتي لو (أ)

 ال ,ضیرع أطخ وهو !اهتقباس نع ةرركم قيرطلا هذه نأ ىعداف ؛ةلابإ ىلع اثغض دازو «حلاص نب هللادبعب

 .ديزي نب سنوي قيرط نم هذهو .دلاخ نب ليقع قيرط نم كلتف ؛ثيدحلا ملع بلاط ىلع ىفخي
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 يف يقهيبلا هقيرط نمو- «جرختسملا» يف يليعامسإلا هجرخآ - حيحص هدانسإ -

 .هب ىسوم نب قاحسإ نع «فلخ نب مثیما انث :-(۱۲۲/۸) «یربکلا ننسلا»

 .هب ىسيع نب نعم ان :(668-6209 /5) «یرکلا تاقبطلا» يف دعس نبا هجرخأو

 (ريبكلا مجعملا» يف يناربطلاو ۷۱۹۲ /۱۸۶/۱۳) «هحیحص» يف يراخبلا هجرخأو

 نب هللادبع نع -(777/55) «لامكلا بيذهت» يف يزملا هقيرط نمو- )٠١1/5/0070((

 /137394 ١795-15940/ /۳) «هحبحص» يف ملسمو «سيوأ يبأ نب ليعامسإو «یسینتلا فسوي
 ۲۳۷(۰ /۳) «لامکلا بيذهت»و )4۱/٤(« «فارشألا ةفحت» يف امك ؛«هننس» يف دواد وبأو 7

 ۷۹۹/۱۰۱۱۰۳ /۳) (ىقتنملا» يف دوراجلا نباو ۲۲۷/۸۹۳۸۹۲ /۲) هجام نباو

 «ينارهزلا مكحلا نب رمع نب رشب نع قرط نم (447 /۳) «ءامسالاو ىنكلا» يف يبالودلاو

 «یرکلا نتبسلا»و ١-١(« /۸) «یبتجما» يف ىئاسنلاو «(1/١507-1١1178لا//5) دواد وبأو

 «راثالا يناعم حرشا يف يواحطلاو ۸۸۹/۳۱۸۲۳۱۷ و ۱/۵۹۶۵ /۲۳-۶۲۲ /۵)

 نسب هللادبع نع نیقیرط نم )٤/ ٦۳-٤١/۱٤ ٦۰( «هحیحصا يف ةناوع وبأو ۱۹۹-۱۹۸ /۳)

 ۸۱) «سنأ نب كلام ثیدح دنسم نم سماخلا ءزجلا» يف یضاقلا قاحسإ نب لیعامساو .بهو

 يرهزلا بعصم يبأ نع (۲۱6/۱۰-۲۵۷/۲۱۵) «ةنسلا حرش» يف يوغبلاو ۱۲۹/۸۱ -

 - ۳۸۲ /۲۳۱و ۳۸۰/۲۲۹/۲) «دنسملا»و ۲۰-1۲۰/۲۱(۰) («ةروثأملا ننسلا» يف يعفاشلاو

 ؟یربکلا ننسلا» يف يقهيبلاو ۱۲۰۹۷ /۲۱/۲۳) دمحأ هنعو- )٩۰/7( «مألا»و «(هبيترت

 -۲۵/7) «راثآلاو ننسلا ةفرعم»و .(۲۵/۳-۳۰۹۹/۲۵۵) «یرغصلا ننسلا»و ( ۷ /۸)

 يف ىئاسنلاو -(۱۹۸-۱۹۹ ص) «سينأتلا اوستا يف رجح نبا ظفاحلاو © 06

 ۸۸۷ /۳۱۸-۳۱۹/>و ۲/۵۹۵/۳۵۳ /۵) «یرسکلا ننسلا»و 7-۰6۷ /۸) «ىبتجملا»

 ۰6۷۷ /۲) «خیراتلاو ةفرعلا» يف يوسفلا نایفس نب بوقعیو «مساقلا نب نهررلادبع قیرط نم

 /۱۰۱/) «ریبکلا مجعلا» يف يناربطلاو ۵۷ )٤ ٤٠-٥١ ٤١/ (أطوملا دنسما يف يرهوخاو

 يف يناهبصألا ميعن وبأو )۲۳١/۳١(-« «لامکلا بيذهت» يف يزملا هقيرط نمو- ۰

 ؛يبنعقلا ةملسم نب هللادبع قيرط نم ۲۳١-۲۳١(- /۳۲) يزملا هقيرط نمو- «جرختسملا»

 ؟اطولا دنسم» يف يرهوجلاو ء(٤۷۷ /۲) «خيرأتلاو ةفرعملا» يف يوسفلا نايفس نب بوقعيو

 «لامكلا بيذهت» يف يزملاو ۱۱۷ /۸) «یرکلا ننسلا» يف يقهيبلاو 46۷/4۰۵ - :۰6)

 «تایدلا» يف مصاع يبآ نباو ءريكب نب هللادبع نب ىيحي نع قرط نم (۲۳۷-۸)

 =هلادبع نسب بعصم ثيدح» يف يوغبلا مساقلا وبأو «ضايع نب سنأ قيرط نم )



 يزورملل - « ةنسلا » باتك ٤

 نع «لهس نب نمحرلا دبع نب هللا دبع "نب ىليل يبأ نع «سنأ نب كلام
 نب هللا دبع نأ :*"هموق ءاربك نم لاجرو وه هربخأ هنأ + ةَمْح يبآ نب لهس

 رشع دحأ مهتدعو- مهلك ؛يريبزلا هللادبع نب بعصم انث :(۲۲۸ /۱6۳-۱4) «يرييزلا-

 نب ىيحي ةياور -۱۷ ۳ /۲۳۷-۲۳۸ /6) هل «أطوملا» يف اذهو -سنأ نب كلام مامالا نع -الجر

 - 070 /05-5018الو ,یرهزلا بعصم ىبأ ةياور - ۲۳٠۲ /۲۵۹/۲-۲۲۰ و «یشیللا ىيحب

 ةياور -1/۲۰۳ ل و «ينابيشلا نسحلا نب دمحم ةياور- ۱۸۱/۲۳۵۲۳۶ «مساقل نبا ةياور

 .هب -(ريكب نبا
 .(هتحص ىلع قفتم ثیدح» :يوغبلا لاق

 .(حيحص ثيدح اذه» :رجح نبا ظفاحلا لاقو

 .هدعب ام رظناو ءالاق امك وهو :تلق

 .يريصبلا روتكدلا هنع لفغ «عینش فيرحت وهو !(نع) :ىلإ «م» يف تفرحت )١(

 0 .ةثلثلا نوکسو ةلمهملا حتفب (۲)

 اراشالاو نتسلا ةفرعم»و ۱۱۷-۰۱۱۸ /۸) (ىربكلا ننسلا»  یعقهیبلا لاق (۳)

 هللادبع نع «حیحصلا) يف يراخبلا هاور» :-(۲۵۵ /۳) «یرغصلا هرتسلا» يف هوحنو -(7)

 نم لاجرو وه هربخآ هنأ :يعفاشلا لاق امك هدانسإ يف لاقو «كلام نع ليعامسإو فسوي نبا

 .هموق ءاربك

 .كلام نع امهريغو نعمو بهو نبا هلاق كلذكو

 امك هدانسإ يف لاقو كلام نع رمع نب رشب نع روصنم نب قاحسإ نع ملسم هجرخأو
 .«هموق ءاربك نم لاجر ”(نع) هربخآ هنأ :رکب نبا لاق

 اذه يف كلام نع «ىيحي لاق اذكه» :(۲۹۹/۲۵-۳۰۱۰) «راکذتسالا» يف ربلادبع نبا لاق

 ريكب نباو «بهو نبا :كلذ ىلع هعباتو ”ةمثح يبأ نب لهس نع «ىليل يبأ نع :ثيدحلا

 .ةمثح يبأ نب لهس نم ىليل يبأ عامس ىلع لدي ام مهتياور يف سبلو
 يبأ نع كلام نع :بعصم وبأو «يعفاشلاو «فرطمو «عفان نباو مساقلا نبا لاقو

 = .هموق ءاربك نم لاجرو وه هربخآ هنأ ؛لهس نع «یلیل

 .ريكب نبا دنع تسيل (أ)

 .هموق ءاربك نم لاجر هربخآ هنأ (ب)



 ۶۱۵ يزورملل - « هتسلا د بان

 لَو هللا لوسر هادوف ؛لهس نب هللا دبع لتقف «ربيخ ىلإ اجرخ ةصيحمو لهس
 .رادلا مهيلع تلخدأ ىتح ةقان ةئمب مهيلإ ثعب

 .ءارمح ةقان اهنم ""ینتضکر دقل :لهس لاق

 نب ریشب هينثدحو .ةمثح يبأ نب لهس نع «يرهزلا ىنثدحف :لاق ؛قاحسإ نبا

 نم لاجر نع هربخآ هنأ ؛لهس نع «ىليل يبأ نع .كلام نع :رمع نب رشبو ينعقلا لاقو =
 .هموق ءارک

 نع -لهس نب نهرلادبع نب هللادبع- ىليل يبأ نع كلام نع :فسوي نب هللادبع لاقو
 .هموق ءاربك نم لاجرو وه هربخأ هنأ ؛ةمثح يبأ نب لهس

 لدت «هصبات نمو -اضيأ -ىبنعقلا ةياورو تهعم انركذ نمو- مساقلا نبا ةياورو هتياورف

 عمس :ليقو «لهس نم ىليل وبأ عمسي مل :ليق دقو «ةمثح يبأ نب لهس نم ىليل يبأ عامس ىلع
 .«كلامو قاحسإ نبا هنع ىور :ليقو «كلام ريغ هنع وري مل ؛لوهجم وه :ليقو «هنم

 /1١1-١5١(. /۳) (أطوملا باتك ثيداحأ فارطأ ىلإ ءاميإلا باتك» -امازل- رظناو

 .اهب ةباصإلاو لجرلاب برضلا :ضكرلا لصأ )١(

 يف مصاع يبأ نباو ؛(۱۹/۲۱-۱۰۰۹۲۰/۲۰) دهآ ةجرخأ - نسح هدائسإ -6

 وبأو ميهاربا نب بوقعي نع (597/١1١5و ۲۵۹/۹۰ و ۲۵۷ ٤۸۹/ /۱۸۳ /759) «تایدلا)

 «ديهمتلا» يف ريلادبع نباو )5177/1١577/5(«: (ةباحصلا ةفرعم» يف يناهبصألا میعن

 نب دمحم نب دما قیرط نم (۳۸۳۰۷ ۳۰۳-۳۰ /۲۵) «راکذتسالا»و ۲۰۳-۲۰۲ /۲۳)

 .هب قاحسإ نبا نع «يرهزلا دعس نب ميهاربإ نع امهالک ؛بویآ
 :هيلع دعس نب ميهاربإ عباتو

 :(«نانملا حتف»- ۵ ۱۵/1۵ 1۵۳-۵ /۸) («هدنسم» يف يمرادلا هج رخأ :عيرز نب ديزي - ١

 .هب ديزي نع «يشاقرلا هللادبع نب دمحم ان
 رابجلادبع نب دمحأ قيرط نم )1١777/48-177( يقهيبلا هجرخأ :ريكب نب سنوي -۲

 .هب سنوي نع «يدراطعلا

 .قاحسإ نبا يف فورعلا مالكلل ؛نسح دنس اذهو :تلق

 .هدعب ام رظناو



 يزورملل - « ةهنسلا ١ بانك ٤1٦

 لوسر هادوف ؛ربیخب لهس نب هللا دبع َلِيِق :لاق ؛ةمثح يبآ نب لهس نع «راسي

 ةقان ةئم لك هللا

 نب لضفلا انث :الاق ؛یماطسبلا ىلع وبأو «ىيحي نب دمحم انثدح -5

 ركب وبأ انث :(۳۱8۸/۳۲/۳) «هننس) يف ىنطقرادلا هجرخأ - حيحص هدانسإ -1

 ۱ .هب يلهذلا ىيحي نب دمحم نع «يروباسينلا
 يزوجلا نبا هقيرط نمو- (1۸۹۸ /۲۲۹-۲۳۰ /۱۲) «هحیحص) يف يراخبلا هجرخأو

 0/4/1 )٠/60 «فنصملا» يف ةبيسش يبأ ن نباو «-(۱۷۹۹ /۳۲۲ /۲) «قیقحتلا» يف

 يف يليعامس لاو ۷ /۳۵۹) «تایدلا» يف مصاع يبأ نسبا هنعو- (۷۸۲۷ /۳۸۲و

 يف رلادبع نباو ۱۳۲۰-۰ /۸) «یرکلا ننسلا» يف يقهيبلا هقيرط نمو- «جرختسلا»

 /۱۷۸/۶-۱۷۹و ۱۱۳۸/۱۱۸/۲) دواد وبآو -(۰۳۰۵/۲۵-۳۸۳۱۲/۳۰۲) «راکذتسالا)

 يف ىئاسنلاو .-(۳۰۵/۲۵-۳۸۳۱۵/۳۰۲۱) «راکذتسالا» يف ريلادبع نبا هقیرط نمو- ۳

 2 ةناوع وبأو 386405(2 /77 / او 0۹1/۶۳۵ /0) (ىربكلا نئسلا»و «(۱۱-۱۲ /۸) (ىبتجما»

 - يوسفلا نايفس نب بوقعيو «يبرحلا قاحسإ نب ميهاربإو 1۰(۰ ۰ /77-717 /4) (هحيحصاا

 ,-(19104/5609/5) «راثالاو ننسلا ةفرعم»و ۰۱۲۰/۸) «یربکلا» يف يقهيبلا امهقيرط نمو

 )4540/077/١١(, (راثآلا لکشم»و ۰۱۹۸ /۳) «راثآلا يناعم حرشا يف يواحطلاو

 ؛«جرختسلا» يف يناهبصألا ميعن وبأو 1١٠١-037794/1١١1١(( /7) (ريبكلا مجعملا يف يناربطلاو

 يف ريلادبع نباو ۳۲/۳-۳۱۹/۳۷(۰) «هننسا يف ينطقرادلاو ۰ /۱۲) «حستفلا» يف امك

 لضفلا- ميعن يبأ نع قرط نم (۳۸۳۱۸/۳۰۲/۲۵) «راکذتسالا»و .(۲۰۹/۲۳) (ديهمتلا»

 .هب يئالملا -نيكد نبا

 نباو یمن نب هللادبع قيرط نم (۵/۱۹۹/۱۲۹۵/۲) (هحیحص) يف ملسم هجرخأو

 ديعس نع امهالك ؛سمخلا نب ريعس نب كلام قيرط نم (۲۳۸6 /۷۷ /4) «هحیحص» يف ةميزخ

 .هب دیبع نبأ

 .هب ریشب نع «يراصنألا دیعس نب ىيحي :دیبع نب ديعس عباتو
 (درفملا بدألا»و :.(5157و 1۱۲ /۵۳۵-۵۳۲ /۱۰) «هحیحص» يف يراخبلا هجرخأ

 )7117/1١-190147/717(-, «ةنْسلا حرش» يف يوغبلا هقيرط نمو- (۳۵۹/۱۸۲-۱۸۰/۱)

 يقهيبلاو ۳۱۶۲/۳۰ /۳) «هننس» يف ينطقرادلا هقيرط نمو- يضاقلا قاحسإ نب ليعامسإو

 = ۰۳۱۰۰ /17566-5605 /”) (ىرغصلا ننسلا)و ۸-۱۱۹(۰) «ىربكلا ننسلا» يف



 ۶ ۷ يزورملل - « هنسلا » بانک

 «برح نب ناميلس انث :الاق 8۲۸/۲۵۱۲۵۰ /۲) «هقفتملاو هيقفلا» ٤ يدادغبلا بيطخلاو-

 ةناوع وبأ هنعو- (4۵۲۰/۱۷۷ )٤/ دواد وبأو 5/1١5739(« /۱۲۹۲ /۳) «هحیحص) يف ملسمو

 (ديهمتلا» يف ربلادبع نباو ء(۱۱۸/۸-۱۱۹) يقهيبلاو .(06735/50-069 )٤/ «هحیحص» يف

 ۸-٩ /۸) «یبتجما» يف ىئاسنلاو «يريراوقلا ةرسيم نب رمع نب هللاديبع انث :الاق ؛؟-(۱۹۹/۲۳)

 دواد وبأو یضلا ةدْبَع نب دمحأ انث :1۸۸۹/۳۲۰/دو ۲/٣۹٤١ /575 /5) «ىربكلا ننسلا»و

 -۱۱۸/۸) ىقهيبلاو TTY)» /°1*-0۹4 / 6( (هحیحص) يف ةناوع وبأ هنعو- 07١:( /١١ا/ال/:)

 ۱۷۵ /8014) «تایدلا» ٤ مصاع يبأ نباو -(۱۹۹/۲۳) «دیهمتلا» يف ربلادبع نباو (۹

 «باسح نب ديبع نب دمحم نع (44۲۷ /۲۸۱/4) «ريبكلا مجعلا» يف يناربطلاو .(٠25508/55و

 نعو- «هدنسم) يف ىلعي وبأو «بدؤملا دمحم نب سنوي انث )01١/974-17707/5/615(: دمحأو

 دئاوز» يفدمحأ نب هللادبعو ,«-((ناسحإ)- 1۰ ۰۹ )708/١-7094/ (هحيحصاا يف نابح نبا

 )١/ «عانقالا» يف رذنملا نباو «رازبسلا ماشه نب فلخ انث :الاق ؛(۱۷ ۲۷۷ /۵۱۳/۲۸) «دنسملا

 مجعملا» يف يناربطلاو .۸۰۰/۱۰/۳) «یقتنلا» يف دوراجلا نباو ۰۱۲۲۰/۳۷۲ |

 بقلملا ءيسودسلا -لضفلا نب دمحم- نامعنلا يبأ نع نيقيرط نم 037717/1٠١١( /5) «ریبکلا

 .هب دیعس نب ىيحي نع «ديز نب دامح نع مهتعبس ؛(مراع) ب

 .لهس عم (جيدخ نب عفار) دامح نرقو

 .«هتحص ىلع قفتم ثيدح اذه» :يوغبلا لاق

 :ديز نب دامح عباتو

 اهحیحص) يف يراخبلا هنعو- «هدنسما يف دهرسم نب ددسم هجرخأ :لضفملا نب رشب -۱

 )075/١١-050/ (راثآلا لکشما يف يواحطلاو .(73177/576/5و )0/ 06/507١

«(o۸۹يقهيبلاو 4۱۲۹۳ /۳) !هحیحص) يف ملسو ۱۱۸/۸(۰) «یرکلا ننسلا» يف يقهيبلاو  

 ء(١٠-۹ /۸) «ىبتجلا» يف يئاسنلاو «يريراوقلا ةرسيم نب رمع نب هللاديبع قيرط نم (۱۱۸/۸)

 (ىبتجملا» يف ىئاسنلاو ءيردحجلا دوعسم نب ليعامسإ انث )١/ ۳۲١/ 1۸۹١(: «ىربكلا»و

 ف ن طقرادلاو »)°1۸4 /۳ ۳۲۰-۲۱ /5و ۱/9۹10 /۳۳-۳ /۵) «ىرکلا»و (/0)

 ۱ .هب رشب نع مهتعبرآ ؛سالفلا يلع نب ورمع نع (۳-۳۱۹/۳۵ /۳) "هننس)

 نمو- (۱۲۹۱/۳-۱/۱۱۱۹/۱۲۹۲) «هحیحص) يف ملسم هجرخآ :دعس نب ثیللا -۲

 ۰۱۶۲۲ /۳۰/4-۳۱) یذمرت لاو ۱۷۹۸-۰ /۳۲۲/۲) «قیقحتلا» يف يزوجلا نبا هقیرط

 يف جارسلا سابعلا وبأو ۰1۸۸۸/۳۱۹ /) «ىربكلا»و ۷-۰۸ ) «یبتجا» يف يئاسنلاو

 ١5506-41١191/1555(.- /۳) («ةباحصلا ةفرعم» يف يناهبصألا ميعن وبأ هقيرط نمو- (هثيلدحال



 يزورملل - « هنسلا د بانک 1۸

 )۱۱۸/۸( «ىربكلا نئسلا» يف يقهيبلاو )١١57/6(-, «قیلعتلا قيلغت» يف رجح نبا ظفاحلاو-

 نباو «ريكب نسب ىيحي قيرط نم (۰۳۷/۱۱/4) «هحیحص)» يف ةناوع وبأو «دیعس نب ةبيتق نع
 نب ثيللا نع مهتثالث ؛يثيللا ىبحي نب ىيحي قيرط نم (۲۰۱/۲۳-۲۰۲) «ديهمتلا» يف ربلادبع

 .هب لعس

 .لهس عم (جیدخ نب عفار) ثيللا نرقو

 .(حیحص نسح ثيدح اذه» :يذمرتلا لاق

 دمحم انث :(۱۲۹۳ /۳) «هحیحص)» يف ملسم هجرخأ :يفقثلا ديجلادبع نب باهولادبع -۳

 دمحم انث :(3847 /۳۲۱-۳۲۲ /5) «یربکلااو ۱۰-۰۱۱ /۸) «ىبتجملا» يف يئاسنلاو «ىنثملا نبا

 /۲۳۰۱/۲) (دنسملا»و .(575 )٤۲۳-٤۲٤/ «ةروثأملا ننسلا» يف يعفاشلاو «-رادنب- راشب نبا

 نمو- 4١( /5) «مالالو ۲۰۸ ص) «ثيدحلا فالتخا»و «(هسیترت - ۳۸۳ /۲۳۱و ۱

 64 ۹۷۰/۲۵۲۲۵۰ /5) «راثالاو ننسلا ةفرعماو ۰۱۱۸ /۸) «یربکلا» يف يسقهيبلا هقيرط

 -1۱ )٤/ (هحيحصا يف ةناوع وبأو ۲۵۵ /۲۱۱/۱۰-۲۱۲) «ةنّسلا حرش» يف يوغبلاو

 .هب يفقثلا نع مهتعبرآ ؛ةبش نب رمع انن ۲

 .«حیحص ثیدح اذه» :يوغبلا لاق

 دقانلا دمحم نب ورمع انث :(۱۲۹۳ /۳) «هحیحص) يف ملسم هجرخآ :ةنیبع نب نایفس -5

 /1۲۳) «ةروثأملا ننسلا» يف يعفاشلا هنعو- (۱۹۱/۱-4۰۳/۱۹۷) «هدنسما يف يديمحاو

 ننسلا» يف يقهيبلا هقیرط نمو- (هبیترت - ۳۸۳/۲۳۱ /۲) (دنسملا»و ۰ ) «مالا»و ۳۲

 44٩۷۲ ۲۵-۲۵۷ "و 4۹۷۱ /۲۵۱/۲) «راشالاو ننسلا ةفرعم»و ۱۲۰/۸(۰) «یرکلا

 يف ربلادبع نباو ۱۱۹/۸(۰) يقهيبلاو ء(١۲٦٥ /49/5) (ريبكلا مجعلا» يف يناربطلاو

 «فضصصملا» يف قازرلادبعو (۱۱/۲۲۱-۱۱۰۹۱/۱۲) دمحأو -(۲۰۰/۲۳-۳۰۱) «دیهمتلا)

 ف يئاسنلاو -(ه0556/49/5) «ریبکلا مجعملا» يف يناربطلا هقيرط نمو- /۳۰ /۱۰)

 وبأو .يکلا زاوحا روصنم نب دمحم انث :(1۸۹۳ /۳۲۲/۰) «یرکلا»و ۱۱ /۸) «یبتجا»

 «ىقتنملا» يف دوراجلا نباو يلمرلا نابيش نب دمحأ انث 220794 /5717 /4) (هحيحصاا يف ةناوع

 يناعم حرش يف يواحطلاو «ئرقملا نب ديزي نب هللادبع نب دمحم انث :(۷۹۸/۱۰۱۳-۱۰۲/۳)

 (هحيحصا يف ةناوع وبأو .(۵۲۳/۱۱-45۸۸/۵۲) «راثآلا لكشم»و ۰۱۹۷ /۳) «راثآلا

 «تادایزلا دئاوفلا» يف -يروباسينلا ركب وبأ- دايز نب دمحم نب هللادبعو 0۱۳۹/۲ /6)

 نب سنوي انث :اولاق ؛-(1١١/-577/60١١٠) «قيلعتلا قيلغت» يف رجح نبا ظفاحلا هقيرط نمو-

 = .هب ةنيبع نبا نع مهتينامث ؛یلعالادبع



 ۶ ۹ يزورملل - « هنسلا » بانك

 .هب ديزي نع «لالخلا يلع نب نسحلا انث :(۳۱/4) يذمرتلا هجرخآ :نوراه نب ديزي -۵ ۳

 هقیرط نمو- «خیراتلاو ةفرعملا» يف يوسفلا نایفس نب بوقعی هجرخآ :سیوآ وبآ -5
 ۳۱۰۲-۰ و ۳۱۰۱/۲۵۱/۳) «یرفصلا ننسلااو .۱۱۹/۸) «یرکلا ننسلا» يف یقهیبلا

 .هب هيبأ نع سیوآ يبأ نبا قیرط نم (۳۱۵/۳۵/۳) ؛هننس يف ينطقرادلاو

 (10171/61و 1۰۳۵ 5٠-51/ /6) «هحیحص) يف ةناوع وبأ هجرخأ :ماوعلا نب دابع -۷

 .هب دابع نع امهالك ؛يطساولا ناميلس نب ديعسو دواد نب ىسوم قيرط نم
 )158١/5-1578/585( «ربکلا مجعملا» يف يناربطلا هجرخأ :حلاص نب ةيواعم ~۸

 .هب ةيواعم نع -فیعض- حلاص نب هللادبع نع «-هاو- لهس نب ركب نع

 .لهس عم (جيدخ نب عفار) ةيواعم نرقو

 ديعس نب ىيحي نع هايورف ؛ريشب نب ميشهو «لالب نب ناميلس :ةعامجلا ءالؤه فلاخو
 .ةمثح يبأ نب لهس طاقسإب ؛السرم هب يراصنألا

 يناعم حرش» يف يواحطلاو «(5و ۳/۱۱۱۹/۱۲۹۳/۳) «هحیحص) يف ملسم هجرخأ

 .(۱۹۹/۳-۲۰۰) «راثآلا

 .ضايع نب سنأ :امهعباتو

 .هب هنع یلعالادبع نب سنوي انث :(1۰۳۶/۲۰/) «هحبحص» يف ةناوع وبأ هجرخأ

 .سنأ نب كلام مامإلا :هلاسرإ ىلع -اضیا- مهعباتو

 نمو- (يواحطلا ةياور - )٤۲١-٤۲۲/ 1۲١ «ةروثأملا ننسلا» يف يعفاشلا هجرخأ

 /۲۵۷-۲۵۸ /۷) ؛راثآلاو ننسلا ةفرعماو ۳۳۱(۰ق /۲ج) «تايفالخلا» يف يقهيبلا هقيرط

 «یربکلا»و .۱۱/۸) «ىبتجملا» يف یئاسنلاو )٠١/ ١(« «فنصملا» يف قازرلادبعو .-( : 9

 اراثآلا لکشم»و ۱-۱۹۸(۰ ۹۷ /۳) «راثآلا يناعم حرش يف يواحطلاو ۸۹6/۳۲۳ 7

 نع مهلك (۲۰۹-۸۲۳/۱۰) «آطولا دنسما يف يرهوجلا مساقلا وبأو ۵ )

 ۲۲۰/۲ و یشیللا ىيحي نب ییحم ةياور - ۲۳۹/6-۱۷6/۲۰) هل «أطوملا» يف اذهو- كلام

 ۱ .هب -(يرهزلا بعصم يبآ ةياور - ۱

 .«لسرم ثيدح اذه» :يرهوجلا لاق

 ثيدحلا اذط- كلام نع ةاورلا فلتخي ۸» :(۳۰۱/۲۵) «راکذتسالا» يف ریلادبع نبا لاق

 ناو رکذ ةمثح يبأ نب لهسل هيف سيل هنأو راسي نب ريشُب نع هلاسرإ يف -ديعس نب ىيحي نع
 .ه.| «ةمثح يبأ نب لهس نع «راسي نب ريشب نع هولعج ديعس نب ىيحي ةاور نم هريغ ناك

 هارت ال دق ليصفتب هلصو نم -هقيفوتو هللا لضفب- كل انيب دقو ءالاق امك وهو :تلق

 .تاحلاصلا متت هتمعنب يذلا هلل دمحلاو ءاذه ريغ ناكم يف
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 لهس نأ :يراصنألا "راسي نب ”ريشب نع «يئاطلا ديبع نب ديعس انث :نيكد
 ا رم ل ۳

 .«۳ لبالا نم ةثم هادو هی يبنلا نأ :هربخآ ةمثح يبأ نبا

 ءةزمح نب یسیج انث :یسوم نب مکشا انث :ىيحي نب دمحم انثدح ۷

 .رغصم تمجعلاو ةدحوملاب (۱)

 .ةفيفخ ةلمهم مث «ةيناتحتب (۲)
 .«ةقدصلا لب نم» :«؛هحيحص» يف يراخبلا دنع :تلق (۳)

 حیرصتل ؛ديبع نب ديعس نم طلغ هنأ مهضعب معز» :(۲۳۵/۱۲) «حتفلا» يف ظفاحلا لاق

 لبإ نم اهارتشا نوكي نأ لامتحاب نيتياورلا نيب مهضعب عمجو ؛"هدنع نم» :هلوقب ديعس نب ىيحي
 قلطأو حلاصملل دصرملا لاملا تيب :يأ ؛«هدنع نم» :هلوقب دارملا وأ «هدنع نم هعفد لامب ةقدصلا

 هلمح دقو «نيبلا تاذ حالصإو ةعزانلا عطق نم كلذ يف امل ؛اناجم هب عافتنالا رابتعاب ؛ةقدص هيلع

 حلاصملا يف ةاكزلا فرص زاوج :ءاملعلا ضعب نع ضايع يضاقلا ىكحف ؛هرهاظ ىلع مهضعب

 .هريغو ثيدحلا اذهب لدتساو «ةماعلا

 :لاق ؛سال يبأ ثيدح ىلع مالكلا يف (ةاكزلا باتك) يف كلذ نم ءيش مدقتو :تلق

 .«جحلا يف ةقدصلا لبإ نم لبإ ىلع ةَ ینلا انلمح»

 ىلع هتيد لعج نم زارتحاللو .همکحو هرمأ تحت اهنوك :ةيدنعلاب دارملاف ؛اذه ىلعو

 .-مهريغ وأ- دوهيلا

 ابلجو «هتسايس نحو همرک ىضتقم ىلع كلذ وی لعف :«مهفلا» يف يطرقلا لاق
 .قحا ءافيتسا ىلإ لوصولا رذعت دنع اميس الو «فيلأتلا ليبس ىلع ةدسفملل اءردو ةحلصملل

 !طلغ اهنإ :ليق دقو .«ةقدصلا لبإ نم» :لاق نم ةياور نم حصأ (هدنع نما :لاق نم ةياورو

 :اهجوآ لمتحیف «نكمأ ام يوارلا طلغی ال نأ ىلوألاو

 یفلا لام نم هعفدیل ةقدصلا لبإ نم كلذ فلست نوکی نأ :دازو .مدقت ام رکذف :اهنم

 افالثتسا ؛ةفلولا مهس نم كلذ مهاطعأ وأ «مهاطعأف ةقدصلل نيقحتسم اوناک لیتقلا ءایلوآ نأ وأ

 .دوهیلل ابالجتساو مش

 «هننس) يف ینطقرادلا هجرخآ - (هدهاوشب حیحص وهو) ادج فیعض هدانسا -۷

 ۱3۰/۱0 /۱) «قیقحتلا» يف يزوجلا نبا هقيرط نمو- و ۲ )

 لهأ داقتعا لوصأ حرشا يف يئاکلاللاو «يروباسينلا دايز نب ركب وبآ انث -(۱۲۷/۱۲۳/۲و

 -ىيحي نب دمحم نع امهالك ؛يفقثلا ديعس نب دمحأ قيرط نم ٥۷۲( /5744 /۲) «ةعامجلاو ةنسلا
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 .هب ”يلهذلا-

 يف ررحملا)و ۱۱۲۳/۳(۰) «ءافعضلا يف لماكلا» يف امك ؛«دنسلا» يف دمحأ هجرخأو

 يف يوغبلا مساقلا وبأ هنعو- (۱۳۱/۱) «قيقحتلا حيقنتاو «(يقيقحتب- ۱۱۷ /۱) «ثيدحلا

 نمو -(۱۱۲۳/۳) «لماكلا» يف يدع نبا هنعو -(94 ١٠١9/ و ۷۳ /۸۵) (دمحأ لئاسم»

 ۰6۳/۲۷ /۳۳۰) «لیسارلا» يف دواد وبأو )٤/ 4١(-« «ىربكلا ننسلا» يف يقهيبلا هقيرط

 نب ورمع انث :(۳۷۳/۲-۷۰۲۹/۳۷) (ىربكلا ننسلا»و 0۷-6۸ /۸) «یبتجا» يف يئاسنلاو

 انث :(۱۰۱/۳۲۸و ۱۶:۸/۳۱۳و ۱۲ /۳۰۰) «تایدلا» يف مصاع يبآ نباو «يناسنلا روصنم

 هقیرط نمو- «ريبكلا خیراتلا» يف ةمثيخ يبآ نباو يدادغبلا -نامیلس نب قاحس[- بوقعی وبآ

 «یلحا» يف مزح نباو ۸-٩ /۲۵) «راکذتسالا»و ۳۳۹/۱۷-۳۱(۰) «ديهمتلا» يف ربلادبع نبا

 «هدنسما يف يمرادلا -نمحرلادبع نب هللادبع- دمحم وبأو -(۱۱/۱۰-4۱۲و 15/)

 Noy 717/05١ /موااله١١/81هو ۱۷۵۱/۱۵۵و ۱۷۵/۱6 1و ۱۷۶۶/۱۰ ۸۷)

 /۱۸۷و ۲۵۲۶ /586-5860و ۲۵۱۹و ۲۵۱۸/۱۷۳و ۲۵۱۷/۲۱۷۲ ۲۵۰۱/۱۵ و ۶

 (ربخلا ربخلا ةقفاوم» يف رجح نبا ظفاحلا هقيرط نمو -(«نانملا حتف»-۲ ۲۸/1۸۸ 5

 (هحيحص) يف نابح نبا هنعو -«هدئسم» يف نايفس نب نسحلاو -(۲۰۲/۲و ۵۲-۷۱ /۱)

 يقهيبلاو ۱۱۲۳/۳-۱۱۲(۰) «لماکلا» يف يدع نباو «.(«ناسحإ»-١1069/01-01/15)

 ضققنلا» يف يمرادلا ديعس نب نامثعو 15١١-5407/7571١(-« /5) ؛راثآلاو نئسلا ةفرعم) يف

 - ۵7/۲۷۲۱۰۲۷۳ /۲۵) «ريبكلا مجعلاا يف يناربطلاو ۷۱-60۱6 /۲) «يسيرلا رشب ىلع

 مسیعن وبأو -(۱۹/۱۱-4۲۲) «لامکلا بيذهت» يف يزلا هقيرط نمو -(«لاوطلا ثيداحألا»

 - یمرضحا هللادبع نب دمحم نع )٤/ ۱۹۸۱-۱۹۸۲/ ٤ ٤۹۷( «ةباحصلا ةفرعم» يف يناهبصألا

 نمو -(۱۱۲۳/۳) «لماکلا» يف يدع نبا هنعو- يوغبلا مساقلا وبأو -(نیطم) ب فورعملا

 (داقتعالا لوصأ حرش» يف يئاكلاللاو ٠ /4) «یربکلا ننسلا» يف يقهيبلا هقيرط

 نبا ظفاحلاو 4۹۱۲ /۲۱۰/۲-۲۱۱) «راالاو ننسلا ةفرعم» يف يقهيبلاو 0۷۱/۳6 /۲)

 = يف يلصوملا ىلعي وبأو -(۳۸1و ۲۰۳و ۹۸/۲و 567 )١/ (ربخلا ربخلا ةقفاوم يف رجح

 .كردتسيلف ؛يزوجلا نبال «قیقحتلا» باتك عوبطم نم لوألا عضوملا نم همسا طقس ()

 نيشحافلا نيأطخلا نيذهل هبنتي مو !«يذمرتلا) ىلإ هسفن عضوملا يف -اضيأ- يرهزلا مسا فرحتو

 انناوخإ دحأ رسيي هللا لعلف ءأدج ةريثكو «ةريثك ماهوأ هقيقحت يف هلو «(!يندعسلا دعسم) :هعوبطم ىلع قلعملا

 .انقتم ايملع اجارخإ هجارخإو هطبضو هقيقحتل ءايوقألا
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 يدع نباو «(«ناسحإ) - ۱۵۵٩ /ه١١ -ه5:١/١0١٠) (هحيحصاا يف نابح نبا هنعو -(«هدنسم»-

 664۰۲ ۲۱۰-۲۱۱ /5) (ةفرعملا يف یفهیبلاو ۱۱۲۳ - ۳ /۳) «لماکلا» يف

 -۳۹۵/۱) مکاضاو -(۳۸1و ۲۰۳و ۹۸۲و 1۵۲ /۱) «ةقفاوملا» يف رجح نبا ظفاحاو

 «یرکلا نتسلا»و ء(١٠۱۹۳ /15577/5-541) «ناميإلا بعش) يف يقهيبلا هنعو- (5

 يف ينطقرادلاو يدبعلا ديعس نب ميهاربإ نب دمحم قيرط نم -(۸او ۷۹و ۲۸و 0

 -۱۱۲۳/۳) «لماكلا» يف يدع نباو «عوناه نب ميهاربإ قيرط نم (4۳۲/۳۰۱/۱) «هننس)

 ميحرلادبع نب دمحم قیرط نم ١١74( /۳)و «زيزعلادبع نب هللادبع نب دمحم نع ٤

 يف يدادغبلا بيطخلاو ء(۹۲٤ /۲) «ريبكلا ءافعضلا» يف یلیقعلاو «-ةقعاص- یدادغبلا

 (هحیحص» يف نابح نباو .یذمرتلا ليعامسإ نب دمحم نع -)۸/۸) «مالسلا ةنيدم خيرات»

 ۱۱۲(۰ ۱۱۲۳ /۳) «لماکلا» يف يدع نباو «(ناسح ۱-7160 )٩۹/6۵۱۰-۵۰۱/۱6

 «دیهمتلا» يف رسادبع نباو 1٩۰۲ /۲۱۰-۲۱۱/) «راثالاو ننسلا ةفرعم» يف يقهيبلاو

 نع- (۳۸1و ۲۰۳و ۹۸/۲و 16۲ /۱) «ةقفاولا» يف رجح نبا ظفاحلاو ۳۱-۳۳۹ /۱۷)

 -۳۳۹/۱۷) «ديهمتلا»و ۸-٩ /۲۰) «راکذتسالا» يف ربلادبع نباو يخلبلا بيعش نب دماح

 مكاحلاو «يرقنلا نامیلس نب دمحم قیرط نم (4۱۱/۱۰-4۱۲) «یلحا» يف مزح نباو ۱

 نب دمحم نب حلاص نع -۸۷/۱-۸۸) «ىربكلا ننسلا» يف يقهيبلا هنعو- (۳۹۷-۳۹۵ /۱)

 نباو .بیسلا نب دمحم نب لضفلا قیرط نم )۸۹/4-٩۱( -اضیآ- یقهيبلاو «ظفاحلا بیبح

 «(۲۹۷ /۵۰۱/۱-۵۰۲) «تايفالخلا» يف يقهيبلاو ۱۱۲۳-۰۱۱۲ /۳) «لماکلا» يف يدع

 دمحأ نع (۹۷و ۹۵و ۸۸-۸۹و ۸۸/۸و ۸۹-٩۰ /4و ۳۰۹/۱) «ىربكلا ننسلا» يف يقهيبلاو

 نب مكحلا نع -الجر نورشعو دحاو مهتدعو- مهلك ؛يفوصلا رابجلادبع نب نسحلا نب

 .4ب ىسوم

 نب ییج نع هايورف ؛يلماعلا لالب نب راكب انبا دمحمو عماج :یسوم نب مكحلا فلاخو

 ناميلس) نم لدب -ثيدحلا كورتم وهو- (مقرأ نب ناميلس نع) :الاق نكل ؛هب يقشمدلا ةزمح

 .(دواد نبا

 -۵۸/۸) («ىبتجما» يف یئاسنلاو ۲(۰ /۲ ۷ /۳۳۵-۳۳۲) «لیسارلا» يف دواد وبآ هجرخأ

 ۱ .(۷۰۳۰/۳۷/۷) (ىربكلا ننسلا»و 95

 .هیف مهو ؛دواد نب نامیلس :لاق يذلاو» :-هبقع- دواد وبآ لاق

 5 .امكحلا هيف مهو) :-اضيأ- لاقو



 ۳ يزورملل - « ةنسلا » باتك

 نع «مقرأ نب ناميلس نع «ةزمح نب ییح هاور :حصي الو )اذه دنسآ) :(۳۳۵ص) لاقو =

 .مزح نب ورمع نب دمحم نب ركب يبأ نع يرهزلا

 ينثدح :لاق ؛ةزمح نب ىيحي لصأ يف هتأرق :لاق + ةريبه وبأ هب ينثدح :دواد وبأ لاق

 .«مقرأ نب ناميلس

 .حصی الو ؛ًادنسم ثيدحلا اذه يور» :(۱۹۹ص) لاقو

 مهو اذه» :لاق هنأ ؛هنع (۱۳۱/۱) «قيقحتلا حيقنت هنت يف -هللا همحر - يداهلادبع نبا لقنو

 .(كورتم وهو ؛مقرأ نب ناميلس وه امنإو «-دواد نب ناميلس :هلوق :ینعی- مكحلا نم

 نب ناميلسو «ملعآ هاو -مقرأ نب ناميلس : : ينعي- باوصلاب هبشأ اذهو» :يئاسنلا لاقو

 .«السرم ديزي نب سنوي يرهزلا نع ثيدحلا اذه ىور دقو .ثيدحلا كورتم ؛مقرأ

 باتك يف دجو هنأ تثدح» :(۱۱۵۱/6۵۵/۱) «هخيرات» يف يقشمدلا ةعرز وبأ لاقو

 .«هطبضی مل ىسوم نب مكحلا نكلو ؛يرهزلا نع «مقرأ نب ناميلس نع :ةزمح نب ىبحي
 :باوصلا» :هلوق هنع (۱۳۲/۱) «قيقحتلا حيقنت» يف -هللا هحر- يداهلادبع نبا لقنو

 .مقرآ نب ناميلس

 نم طلغ اذه نإ :لوقأف» :(85ص) «ایراد خیرات» يف ينالوخلا رابجلادبع يضاقلا لاقو

 وه يرهزلا نع تاقدصلا ثيدحب ثدح يذلا نإ :لبنح نب دمحأ لاق دقو «ىسوم نب مكحلا

 ثيدح ىور يذلا نأ :اندنع حص يذلاو -اضیا- طلغ اذهو «يرزجلا دواد نب ناميلس

 ناميلس) :ةزمح نب ىيحي لصأ يف بوتكم وه اذكه ؛مقرأ نب ناميلس وه يرهزلا نع تاقدصلا

 .«باوصلا وهو «(مقرأ نبا

 ۲۰۱۱/۲(۰) «لادتعالا نازيم»و ۰۱۳۲ /۱) «قيقحتلا حيقنت ةنت) يف امك ؛هدنم نبا لاقو

 «(مقرأ نب ناميلس) نع :هطخب ةزمح نب ىيحي باتك يف تيأرا :(۱۹۰ /5) «بيذهتلا بیذهتاو

 .«باوصلا وهو ؛يرهزلا نع

 طلغ «(مقرأ نب ناميلس نع) :ةزمح نب ىيحي لصأ يف ثيدحلا» :يورما نسحلا وبأ لاقو
 .(مكحلا هيلع

 لصأ يف ترظن :لاق ؛میحد انئدح» :؟ةرزج» ب فورعملا يدادغبلا دمحم نب حلاص لاقو

 = .«(مقرأ نب ناميلس نع) :وه اذإف .تاقدصلا يف مزح نب ورمع ثيدح ىيحي باتك

 .اذه انشیدح بقع يتايس لسرملا اذهو ءالسرم يرهزلا نع هاور نم :ينعي (أ)
 .يقشمدلا ةريبه نب ديلولا نب دمحم (ب)
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 مهو ىسوم نب مكحلا نأ حجرت» :(۲۰۲/۲) «لادتعالا نازيم» يف یهذلا مامالا لاقو =

 .«دانسرلا فيعض ثيدحلاف ؛مقرأ نبا هنأ انحجر» :لاق مث كذب الو

 دواد نب ناميلس امآ» :(۱۹۰ /4) «بيذهتلا بيذهت» يف رجح نبا ظفاحلا لاقو

 مكحلا نأ ةهج نم تاقدصلا ثيدح ىلع تلخد ةهبشلا نكل ؛قودص هنأ بير الف ؛ينالوخلا

 (مقرأ نب ناميلس) وه امنإو «(دواد نب ناميلس) :لاقف نامیلس دلاو مسا يف طلغ ىسوم نبا

 نب ىيحي باك لصأ يف كلذك هأرق هنإ :لاق نم عم اميس الو «ثيدحلا فعض ؛اذهب ذخآ نمف
 .ةزمح

 نب ناميلس نع) :هطخب ةزمح نب ىيحي باتك يف تأرق» :هدنم نب هللادبع وبأ ظفاحلا لاق

 .«يرهزلا نع «(مقرآ

 -اضیا- مهدنع يوقو «دواد نب ناملیس هنآ يف هرهاظ ىلع هنخاف ؛هححص نم امأو

 .«ملعا هللاو يرهزلا نع رمعم هاور يذلا لسرلاب
 نامیلسم الإ ؛حیحصلا لاجر هلاجرو» :(۳۸۷ /۲) ؛ربطا ربخلا ةقفاوم» يف -اضیآ- لاقو

 نإ :لاقیو زیزعلادبع نب رمع بحاص ناکو «ينالوخلا :هل لاقیو .هیف فلتخمف ؛دواد نبا

 .فیعض وهو ؛مقرأ نب نامیلس وه امنإو .هیف مهو یسوم نب مکحا

 يدادغبلا دمحم نب حلاصو «يقشمدلا ةعرز وبأو «يئاسنلاو .دواد وبآ :كلذب مزج نمو
 .«(ةرزج) ب فورعلا

 يف لصولا ىلع لاسرالا حجر اذکو ءاهب حیرختلا انردص ىتلا ةلسرلا ةياورلا حجر مث

 .(۲۱/) («ريبخلا صیخلتلا)

 نب نامیلس :يرهزلا نع هیوارو» :(يقيقحتب-۱۱۷/۱) «ررحا» يف يداهلادبع نبا لاقو

 ۱ ۱ .«كورتم وهو ؛مقرأ نب نامیلس هنأ :حیحصلا :لیقو «ينالوخلا دواد

 نيعم نسب ىيحي لئس :لوقی ىلعي ابآ تعمس» :(۱۱۲۳ /۳) «لماکلا» يف يدع .نبا لاقو

 نب نامیلس نع ةزمح نب ىيحي نع یسوم نب مكحلا هب ثدحي ناك يذلا تاقدصلا ثیدح نع
 .(ثيدحلا اذه حصي الو ءفرعي سيل ؛دواد نب ناميلس :لاق ؟يرهزلا نع دواد

 ۸۱۵۸ )١/ «ليلغلا ءاورإ» يف -هيلع هللا ةحر- ىنابلألا ةنسلا دسأ ةمالعلا انخيش لاقو

 هامسف ؛ةاورلا ضعب أطخأ دقو دج فيعض وهو «مقرآ نب ناميلس هيف ؛فیعض» ۲

 وهامنإو !هتحص ءاملعلا ضعب مهوت هيلع ءانبو «ةقث وهو ؛ينالوخلا وهو «دواد نب نامیلس

 مزح نب ورمع نب دمحم نب ركب يبآ ةياور نم هنأ :هیف باوصلاو ءاذه مقرآ نبا لجأ نم فیعض

 = .«هلاسرال ؛-اضيأ- فيعض وهف ؛السرم
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 باتكب نميلا لهأ ىلإ بتك ةي هللا لوسر نأ :هذج نع «هیبآ نع «مزح نبا

 لهأ ىلع تئرقف ؛مزح نب ورمع عم هب ثعبو «تايدلاو نئسلاو ضئارفلا هيف

 .«لبإلا نم ةئم سفنلا يف ّنَأ» :باتکلا يف ناكو «نميلا

 ؛يرهزلا نع «بيعش ًابنآ :ناميلا وبأ انث :ىيحي نب دمحم انثدح -۸

 ؛هدهاوشب حیحص ًالسرم يورملا ردقلا اذه نكل ؛ةرشابم ينآلا وه لسرملا اذهو :تلق =

 :اهنم

 «ىربكلا نئسلا» يف يقهيبلاو )75371/587/1١(« «راخزلا رحبلا» يف رازبلا هجرخأ ام -۱

 نب هللا ديبع نب ركب يبأ نع «ةمركع نع «یلیل يبأ نب نمحرلادبع نب دمحم قيرط نم (۸/۸)
 ۱ .هب اعوفرم هع هلل يضر- باطخا نب رمع نع «هیبآ نع «رمع

 وهو ؛یلیل يبأ نب دمحم هيفو «رازبلا هاور» :(597/5) «دئاوزلا عمجم» يف يمثيهلا لاق

 .ه.۱ «تاقث هلاجر ةيقبو «ظفحلا عبس

 .هب سأب ال دهاش وهف ؛لاق امك وهو :تلق

 .(۲۲؛و ۲۱۷ /۲) دم أو 1۳ /۸) يئاسنلاو .(5055)دواد وبأ هجرخأ امو -۲

 .هب هدج نع ؛هيبأ نع .بیعش نب ورمع قیرط نم مهریغو ۰۸۸ /۸) يقهيبلاو
 .(هدج نع «هيبأ نع بیعش نب ورمع) يف فورعلا فالخلل ؛نسح هدنس :تلق

 .هدهاوشب حیحص تیدح اف ؛هلمطابو

 «لیسارلا» يف دواد وبآ هجرخآ - (هدهاو شب حیحص وهو) فیعض هدانسا -۸

 دمحم نع امهالک ؛یلع نب هللادبع انث 4٩۹۳(: /۲) «ریبکلا ءافعضلا» يف ىليقعلاو ۷)

 ۱ .هب -هل «تايرهزلا» يف اذمو -یلهذلا یبج نب

 .دانس لا حیحص لسرم اذهو :تلق

 .حصی الو ؛ادنسم ثيدحلا اذه يور» :دواد وبآ لاق

 .ةقباسلا مقرأ نب ناميلس ةياور ىلإ -هللا همحر- ريشي

 :-ةرمح يبأ نبا :ىينعأ- ابيعش عباتو

 ۰۲۱ /۳۳۲-۳۳۳) «ليسارملا» يف دواد وبأ هجرخأ :يليالا ديزي نب سنوي -۱

 = رهاطلا وبآ انث :الاق ؛(١7١7 /۳۷۵ /5) (ىربكلا ننسلا»و (۵۹/۸) (ىبتجملا» 2 يئاسنلاو
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 لوسر نأ ركذ ؛مزح نب ورمع نب دمحم نب ركب يبأ دنع ةفيحص تارق :لاق

 ةئم :سفنلا يف ف «حورجلا باتک اَذه» :اهيف اذإف «مزح نب ورمعل اهبتك ِ هلل

 نیل يِفَو لبالا نم ةَ :-ةعذج يجو سد فتا يفو «لبرلا نم
 ۱تا سس

 َنوُسْمَح :لجرلا يِفَو لبالا نم نون :نّذَألا يِفَو ءلبإلا َّنِم َنوُسْمَح
 .«لبولا نی

 سس سرب

 نایب نب بهو انث :(15757-7577/7375373) «لیسارلا» يف دواد وبأو «حرسلا نبا -ورمع نب دمحأ--

 بيطخلاو ۸۵و ۸۰-۸۱ /۸) «ىربكلا نئسلا» يف يقهيبلاو «ينادمها رشب نب ديعس نب دمحأو

 ؛ينالوخلا رصن نب رحب قيرط نم- (۳۲/۱-۳۱۸/۳۲۷) «هقفتلاو هيقفلا» يف يدادغبلا

 يف يلهذلاو )١548-005/١59(-«. هل «أطوملا» يفاذهو -بهو نب هللادبع نع مهتعبرأ

 ؛دعس نب ثيللا قيرط نم -(5 97 /۲) «ریبکلا ءافعضلا» يف يليقعلا هقيرط نمو -«تايرهزلا»

 .هب سنوي نع امهالك

 ننسلا»و .(59/48-230) «یبتجا» يف يئاسنلا هجرخآ :يحخونتلا زیزعلادبع نب ديعس -۲

 دمحم نب ناورم نع «ىقشمدلا دوبع نب دحاولادبع نب دمحأ انث ۳۷١/ ۷٠۳۲(: /5) «ىربكلا

 - 1٩۲ /۲) «ربکلا ءافعضلا» يف يليقعلا هقیرط نمو- «تايرهزلا» يف يلهذلاو .يرطاطلا

 .هب زیزعلادبع نب ديعس نع امهالک ؛یقشمدلا -رهسم نب یلعالادبع- رهسم وبآ انث :-(۳

 .قباسلا ثيدحلا ةياهن يف نیروکذلا هیدهاشب حیحص يوقلا لسرلا اذمو :تلق

 .هعيمج عطف :ینعلاو .بعرآ :يأ ()

 «لاومألا» يف هیوجنز نب دی هجرخآ - (هلبق امب حیحص وهو) فیعض هدانسإ

 ؛يضاقلا قاحسإ نب ليعامسإ قیرط نم (۳۹۵/۱) مكاحلاو ۱3۸۳ /۹۹۰-۹۳۹/۳)

 مزح نباو «ليزيد نب نيسحلا نب میهاربا قیرط نم (۲۹۲/۵۰۰/۱) «تایفالخلا» يف يقهيبلاو

 نع مهتعبرآ ؛یلباکلا -نسحلا نب سابعلا نب دمح- هللادبع يبأ قیرط نم (۱۳/۷) «یلحما» يف

 .هب سیوآ يبآ نب لیعامس)

 :اذه نم ءيش حص ول ؛هللاوو !كلذ عم ةعطقنم يهو .فیعض سیوآ وبآ» :مزح نبا لاق

 = .(هب ذخألا يف انددرت ام
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 :-ملعأ هللاو- هيف هارأ يذلاو «فعض هيف نكل ؛اقلطم فيعضلاب سيل سيوأ وبأ :تلق =

 .فلاخي مل ام ؛ثيدحلا نسح قودص هنأ

 هللادبع نع هاورف ؛سنأ نب كلام :ةرجما راد مامإ «-هل ريظن ال يذلا- مامالا هفلاخ نكل

 .ظوفحملا وهو ؛(هدج نع) :هيف ركذي مل ءالسرم هيبأ نع «مزح نب ورمع نب دمحم نب ركب يبأ نبا

 نم (۳۷۰-۷۰۱۳۳/۳۷۱/) (ىربكلا ننسلا»و ۰61۰ /۸) «یبتجا» يف يئاسنلا هجرخأ

 يف يفهيبلا هقيرط نمو- (۵۱۰/۱4۹) «أطوملا» يف بهو نباو مساقلا نب نهرلادبع قیرط

 «مالا»و .(1۱۸/4۱۹) «ةروثأملا ننسلا» يف يعفاشلا مامإلاو .-(81و ۷۳ /۸) (ىربكلا نئسلا)

 /۲۲ و ۳۱۹/۲۲۲ و ۳۱۳/۲۱۹ /۲) «دنسلادو ۰۱۲۵و ۱۲۲و ۱۱۸و ۱۰۵و ۷1و اله /5)

 ةفرعم»و ۲۱۲8/۲(۰ج) «تایفالخا» يف یفهببلا هقيرط نمو -(هبیترت- -۳۷۲/۲۲هو ۰

 ۸۷و ۸۲و ۸۱ /۸) «یرکلا ننسلا»و 490۰۱ /۲۱۰و ۸۸۱ /۲۰۰/) «رائالاو ننسلا

 ؛يرهزلا بعصم يبآ قیرط نم (۱۹۲/۱۰-۲۵۳۸/۱۹۳) «ةنسلا حرشا يف يوغبلاو ۱٩6و

 بعصم انث :(۲۱۲ /۱۳۷-۱۳۸) «يريبزلا هللادبع نب بعصم ثیدح» يف يوغبلا مساقلا وبأو

 -۱۸۰/4) هل «أطوملا» يف اذهو- سنآ نب كلام مامالا نع مهتسم ؛يريبزلا هللادبع نبا

 «يرهزلا بعصم يبآ ةياور- ۲۲۲/۲۲۱/۲ «ىئيللا ىيحي نب ىيحي ةياور 7

1T /YYV-Y”هب -(ينابيشلا نسحلا نب دمحم ةياور- . 

 .السرم هب ركب يبأ نب هللادبع نع «دشار نب رمعم :اکلام عباتو

 يف ةجحلا» يف يناهبصألا ةنسلا ماوقو ۱۳۰/۱۰۳ /۲) (طسوألا» يف رذنملا نبا هجرخأ

 «هننسا يف نطقرادلاو «يربدلا ميهاربإ نب قاحسإ نع (۲۱۰/۳۷۰/۱) «ةجحملا نايب

 ننسلا» يف يقهيبلا- لوألا عضوملا يف -هقيرط نمو- (1۳۱/۳۰۱و 258/5:

 نع مهتئالث ؛هیوجنز نب كلملادبع نب دمحمو «عيبرلا يبأ نب نسحلا قيرط نم -(۸۷ )١/ «یربکلا

 نع ۲۷۳-۰ /۲) «ريسفتلا»و )175451/1١-21778/557(. هل «فنصملا» يف اذهو- قازرلادبع

 .هب رمعم

 .«تاقث هتاورو «لسرم» :ىبطقرادلا لاق

 نسب رشب نب نمحرلادبعو یلهذلا ىيحي نب دمحم مامإلا :یازرلادبع نع هاورلا فلاخو

 ةياور لشم ؛ادنسم هب قازرلادبع نع مهتئالث ؛يزارلا -تارفلا نب دمحأ- دوعسم وبأو «مكحلا
 .ةقباسلا سیوآ يبأ

 يف ةميزخ نباو ۷۸۱/۹ و ۷۸/۹۲۹۰ /۳) (ىسقتنملا» يف دوراجلا نبا هجرخآ

 = .(۲ ۲۲۱٩ /۱۹/۶) (هحیحصا
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 هللا دبع نع «يبآ ينثدح :سيوأ يبآ نبا انث :ئمّلسلا فسوي نب “ رح

 /۳۸۰و ۱۷۱۱۹/۳۹۹و ۳۲۲/۹-۱۷۰۸/۳۲۷) قازرلادبعل «فنصلا» يف وهو =

 .(هدج نع) ركذب ۹

 .حصأ رمعم نع هلسرأ نم ةياور نأ نهذلا يف حدقني ناك ناو .باوصلا امهيأ يردآ الف

 .ملعأ هّللاو

 .هب رمعم نع كرابلا نب هللادبع :-(هدج نع) ركذب- قازرلادبع عباتو

 نباو 1٠١(« /۲) «يسيرملا رشب ىلع ضقنلا» يف يمرادلا ديعس نب نامثع مامالا هجرخأ

 نب رمعم) نع «كرابملا نب هللادبع نع «دامح نب ميعن نع (۲۰۰/۲) «ةباحصلا مجعم» يف عناق
 .هب ركب يبأ (نب هللادبع نع «دشار

 !!«ةباحصلا مجعم» نم طّمس نيسوق نيب امو

 .هلاسرإ ىلع هلصو حيجرت يف تددرت ال ؛فیعض دامح نب ميعن نأ الولو :تلق

 :-هنع نيتياورلا ىدحإ يف- ارمعمو کلام عباتو

 .هب ركب يبأ نب هللادبع نع «قاحسإ نب دمحم
 رابجلادبع نب دمحأ قيرط نم ٤۹۷-٤۹۸/ ۲۹٤( /۱) «تايفالخلا» يف ىقهيبلا هجرخأ

 .هب قاحسإ "نبا نع «ريكب نب سنوي نع «يدراطعلا
 نكل ؛هب قاحسإ نبا نع ةملس نب دامح هاور دقو .فیعض -اذه- يدراطعلا نكل :تلق

 .الضعم هاور لب «مزح نب ورمع نب دمحم نب ركب ابأ ركذي م

 -ليعامسإ نب ىسوم- ةملس وبأ انث :(۲۸/۳۳۷) «لیسارلا» يف دواد وبأ هجرخآ

 .قاحسإ نبا نع فورعملا وهو ؛هب دامح نع «يكذوبتلا

 ركب يبأ نب هلادبع عبات -ىئطخي قودص وهو- ةرامع نب دمحم نأ :هلاسرإ حجري اممو
 .هلاسرإ ىلع

 دواد وبأو )١/ ۸٤/ 24٠١(« «ةیلاعلا بلاطملا» يف امك ؛«هدنسم» يف هيوهار نب قاحسإ هجرخأ

 (هنتسا يف نطقرادلاو «ينادمملا -ءالعلا نب دمحم- بيرك وبأ انث :(46 )١47/ «ليسارملا يف

 .هب ةرامع نب دمحم نع «سيردإ نب هللادبع نع مهتثالث ؛عيبرلا نب ديمح قيرط نم (4۲۹/۳۰۰/۱)
 ليعامسإ نع ةاورلا نمض مسالا اذهب وار دجوي الو .ادمحم» :ىلإ «م» يف تفرح ()

 .هوركذ دقف ؛(يملسلا فسوي نب دمحأ) فالخب .فنصلا خویش نمض الو «سيوأ يبأ نبا
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 !«يبأ» :ىلإ «تايفالخلا عوبطم» يف تفرحت ()
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 نع ءامهيبأ نمع هنارثأي «مزح نسب ورمع نسب دمحم نب ركب يبأ يبا دمو
 هثعب نيح- مزح نب ورمعل باتكلا اذه بتك هنأ لَو هللا لوسر نع ءامهذج

 فنألا يِفَو ءلبإلا نم ةئم :ةتیژلا سفنلا يف" :باتکلا يف بتك «-نميلا ىلإ
 يِفَو ءلبإلا م نوح :دیلا يِفَو ءلبولا نم دم :-اعدج يعوآ ذ-

 .«لبالا نم َنوُسْمَح :نْيَعلا يِفَو لبالا َنِم َنوُسْمَح :لجرلا

 نع .ءاذجلا دلاخ نع «ديز نب دام انث :دیبع نب دمحم انئدح -۰

 نب دمحم انث :(945 /۲۳۲) «تایدلا» يف مصاع يبأ نبا هجرخآ - حیحص هدانسإ -۰

 .هب باسح نب دیبع
 يف ىقهيبلا هقيرط نمو -(68۸۸/۱۹۵و 1۵1۷/۱۸۵۰ /4) دواد وبأ هجرخأو

 ۳ «یرغصلا ننسلااو (1۸و ٤٠٥ /۸) «یرکلا ننسلاو ( (۵ق /۲ج) «تايفالخلا»

 :الاق ۱6۷۷۳ /۸۷/۳-۸۸) «یقتنلا» يف دوراجلا نباو ۸۷۷ /۲) هجام نباو «-(۲۹۷۰ ۲

 «لامكلا بيذهت» يف يزلا هقيرط نمو -«ریبکلا مجعلا» يف يناربطلاو «يلهذلا ىيحي نب دمحم انث

 دامح نع «برح نب ناميلس نع مهتثالث ؛ينادابعلا برح نب دمحم نب رفعج انث :-(۱۸۹/۲۰)

 .هب دیز نبأ

 /۱۹۵و 5011/١806 /5) دواد وبآ هنعو -(هدنسم)» يف دهرسم نب ددسم هجرخأو

 ۵ /۸) «یرسکلا ننسلاو ( ۵ /۲ج) «تايفالخلا» يف يقهيبلا هقيرط نمو- ( ۸

 )١49/1- «راثآلا لكشم» يف يواحطلاو )79177١/751١7/5(-«, «ىرغصلا ننسلا»و 1۸و

 «لامكلا بيذهت» يف يزملا هقيرط نمو -«ريبكلا مجعملا» يف ينارطلاو ۰

 ۰۱ /۸) «(ىبتجملا) يف يئاسنلاو ۱۲۲ ۳ ۷) (عانقإلا» يف رذنملا نباو ۰-۱۸۹ /۲۰)

 /458 /۱۲) «راشالا لکشم» يف يواحطلا هنعو- (1۹۱۹/۳۰۲/) «یربکلا نتسلا»و

 يف يقهيبلا هقيرط نمو -يضاقلا بوقعی نب فسویو «يبرع نب بیبح نب ىيحي انث :-۸
 ركب يبأ نب دمحم انث :-(4۸۷۲/۱۹۰/۱) «راثالاو ننسلا ةفرعماو ۰0۸ /۸) «یربکلا ننسلا»

 - نامعنلا يبآ قیرط نم (۱۹/۱۳-۵۱۵۳/۱۵۰) «راثألا لكشم» يف يواحطلاو ؛يمذقلا

 نع مهتسخ ؛ينامحلا ديمحلادبع نب ىيحيو «-(مراع) ب بقللا- يسودسلا -لضفلا نب دمحم

 .هب ديز نب دامح

 - .هب ءاذحلا دلاخ نع يلهابلا دلاخ نب بْیَهَو :ادامح عباتو



 يزورملل - « ةنسلا » باتك ۰

 ۳۱/۳( «هننسا يف نطقرادلاو :(۹/۱۹۵٩86۸و )٤/ ٤0٥٤۸/۱۸٥ دواد وبأ هجرخآ 3

 يلصولا ىلعي وبأو «يكذوبتلا ليعامسإ نب ىسوم انث :الاق ؛قاحسإ نب لبنح قيرط نم ۷۱

 نب سابعلا اث :-(«ناسح»-71۰ ۱۱/۳ /۱۳) «هحيحصا يف نابح نبا هنعو- «هدنسمل يف

 .هب بيهو نع امهالك ؛يسرنلا ديلولا
 .تاقث مهلك هلاجر ,حیحص دنس اذهو :تلق

 :هليصفت كاهو لا ءاش نإ رضي ال فالتخا ثيدحلا دنس يف عقو دقو

 نع مهتئالث ؛يفقثلا ديجمادبع نب باهولادبعو «يروثلا نايفسو ءريشب نب میشه هاور دقف
 :لدب وي هللا لوسر باحصأ نم لجر نع :اولاق ءيباحصلا مسا ماهبإب نكل ؛هب ءاذحلا دلاخ

 .-عيمجلا نع هللا يضر- (صاعلا نب ورمع نب هللادبع)

 لكشم» يف يواحطلاو تقرشابم اذه بقع- فنصلا اهجرخأ دقف ؛ميشه ةياور امأ

 اٹ :( ١86-185 /۳) «راثآلا يناعم حرشاو ۵۱۵۲ /۱۸/۱۳و 146۵/۱۵ /۱۲) «راثالا

 .هب میشه نع «يروباسينلا يميمتلا ىيحي نب ىبحي نع امهالک ؛ةبيش نب يلع

 :هيلع ىبحي نب ىيحي عبوت دقو
 اریبکلا خيراتلا» يف يراخبلاو «(۱۰۸/۲4-۱۵۳۸۸/۱۰۹) دمحأ مامإلا هجرخأ دقف

 -7607/5) «یرکلا ننسلا»و 4۱/۸(۰) «؟ىبتجملا» يف ىئاسنلاو «ةرارز نب ورمع ان :(۳۹۳/۸)

 ىقهيبلا هقيرط نمو- ىضاقلا بوقعي نب فسويو ؛یزورلا لماك نب دمحم ان ۳ ۱

 ۱ .هب ريشب نب میشه نع مهتعبرآ ؛ينارهزلا عيبرلا وبأ انث :-(۷۲/۸-۷۳) «ىربكلا ننسلا» يف

 .يراخبلاو .دمحأ :نيمامإلا دنع ثيدحتلاب میشه حرص دقو

 نمو- (۱۷۲۱۳/۲۸۲ /۹) «فنصملا» يف قازرلادبع اهجرخأ دقف ؛يروثلا ةياور امأو

 .-(۳۱۳۲/۳۱/۳) (هننسل يف یتطقرادلا هقیرط

 نمو -(هبیترت- ۳۱۲ /۲۱۹/۲) «دنسلا» يف يعفاشلا اهجرخآ دقف :يفقثلا ةياور امأو

 )١94/5-4/81/١/١96 (راثآلاو ننسلا ةفرعم»و «(45 /۸) «(ىربكلا ننسلا» يف ىقهيبلا هقيرط

 .-(4880/؟198-50:0و

 :لدب ءسوأ نب بوقعي :الاق نكل ؛لضفلا نب رشبو «عيرز نب ديزي -اضيأ- مهعباتو
 .سوأ نب ةبقع

 :لوقي ىرخأو «ةبقع :لوقي ةرم :كشلاب نكل ؛ةيلُع نبا ليعامسإ :كلذ ىلع امهعباتو
 .بوقعي

 = )٦/ «ىريكلا ننسلا»و ۲ 0 «یبتجا» يف يئاسنلا :عيَرر نسب ديزي ةياور جرخأ
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/o-o=دمحم اأنث :-( ۰ ۱11۹ /۱۲) «راثآلا لکشم» ٤ يواحطلا هنعو - (7۳  

 -(۳۰/۳-۳۱۲۹/۳۱) «هننس) يف ينطقرادلا هنعو -«يلامألا» يف يلماحناو «میزب نب هللادبع نبا

 امهالك ؛ينارحبلا ديزي نب سابعلا انث :-(574-19 /۸) «ىربكلا ننسلا» يف يقهيبلا هقيرط نمو

 .هب عيرر نب ديزي نع

 (ىربكلا»و )4١/8-575(., «ىبتجما» يف يئاسنلا :لضفلا نب رشب ةياور جرخأو

 نب ليعامسإ ان )٤1۹/۱۲/ ٤۹٤4۹(-: «راثالا لكشم» يف يواحطلا هنعو )5/ ۲/۳۵۳ 7٩۷(-

 -(۳۰/۳-۳۱۲۹/۳۱) «هننس» يف ىنطقرادلا هنعو -«یلامالا» يف ىلماجملاو «يردحجلا دوعسم

 امهالک ؛ینارحبلا ديزي نب سابعلا ۳ :-(1۸/۸-1۹) «یرکلا هرتسلا» 2 يقهيبلا هقيرط نمو

 .هب رشب نع

 ٤۷۸/ ۲۳٤۹۳(. /۳۸) دمحأ مامالا اهجرخأ دقف ؛ةيلع نبا ةياور امأو

 ددعلا يف رثكأ مهاندجو -يباحصلا مسا مهبأ نم :ینعآ- هجولا اذه ةاور ىلإ انرظن اذإف

 ءريشب نب ميشهو «ةيلع نبا ليعامسإو «يروثلا نايفس :مهو «ناقتالاو طبضلا ثيح نم ىوقأو

 ةدايز مهعم دلاخ نب بيهوو «دیز نب دامح نأ الإ ؛لضفملا نب رشبو «عیرز نب ديزيو «يفقثلاو

 نأ ىلع «ةلوبقم ةقثلا ةدايز نأل ؛حجرآ ةيثيحلا هذه نم مهتياورف ؛يباحصلا مسال مهظفحب ملع

 ام ةياغ نأل ؛-ةعامجلا ةياور حجارلا ناك ول ىتح- ررضب ثيدحلا ىلع دوعي ال فالتخالا اذه

 امك ؛لودع مهلك ةباحصلا نأل ؛ثيدحلا ةحص يف جدخي ال امم كلذو مسی مل يباحصلا نأ هيف

 .حلطصملا ملع نم هلح يف ررقم وه

 دقف ؛«سوأ نب بوقعي» :الاق نيذللا عيرز نب ديزيو «لضفملا نب رشب ةياور يف رظنلا يقب

 ."”نيذه ةياور الإ (سوأ) هتيمست ىلع عيمجلا قفتا

 .دحاو (سوأ نب ةبقعو «سوأ نب بوقعي) نأل ؛ررضب ثيدحلا ىلع دوعي ال هقباسك اذهو

 يف يقهيبلا هنع هاورو -(«يرودلا ةياور»- ۰۸ /۲) «هخيرات» يف نيعم نب ىيحي مامإلا لاق

 .«دحاو ؛سوآ نب ةبقعو «سوأ نب بوقعي» :-(1۹ /۸) (ىربكلا»و «(۲۱۸ق /۲ج) «تايفالخلا»

 .«بيرقتلا» يف ظفاحلا هدمتعا يذلا وهو

 ةاورلا نم ةتس قافتال ؛حصا «سوأ نب ةبقع» :لاق نم ةياورف ؛نانثا امهنآ انضرف ولو

 ةياور ىلإ نئمطت ال ام فالتخالا دنع رثكألا طبضو ظفحل نئمطت سفنلاف .كلذ ىلع تاقثلا

 : .مولعمو رهاظ وه امك «لقال
 هو م سو سهم سوانا شه 5# 8 89 + قش مث "8 # #" * # #5 "©

 .مدقت امك كشلاب هاور ذإ ؛ةيلع نبا امهب قحلت نأ كلو (1)
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 هدانسإ لاجر نأل ؛حیحص ثيدحلا نأ رهظ دقف ؛حجارلا وه لوألا هجولا نأ نيبت اذإف =

 .تاقث مهلك

 :(07 /5) «یطسولا ماكحألا» يف يليبشإلا قحلادبع لاقف ؛حدقي ال اب مهضعب هلعأ دقو

 !«روهشمب سيل ؛سوآ نب ةبقعا
 دقو !لاق اذک» )9/5:-5١١(: «ماهیالاو مهولا نایب يف يسافلا ناطقلا نبا هبقعتو

 اذه یلعف «(ةقث یعبات يرصب ؛سوأ نب ةبقع» :لاقف "هباتک» يف -یلجعلا :ینعی- يفوكلا هرکذ

 .«فالتخالا هرضي الو «صاعلا نب ورمع نب هللادبع ةياور نم ًاحيحص ثيدحلا نوكي

 .هرقأو ءارصتخم (۱۵/۶) «رببلا صیخلتلا» يف رجح نبا ظفاحلا هنع هلقنو

 .ورمع نبا ركذي مل ؛السرم هب ءاذحلا دلاخ نع هاورف ءيدع يبأ نبا :عيمجلا نع ذشو

 راشب نب دمحم انث :(5417/1/7617/57) (ىربكلا»و 6۱ /۸) «ىبتجملا» يف ىئاسنلا هجرخأ

 ۱ .هب هنع ترادنی-

 .الوصوم دلاخ نع ةعامجلا ةياور ظوفحاو

 ةعيبر نب مساقلا نع هاورف ؛ينايتخسلا -ناسیک- ةميمت يبآ نب بویآ :ءاذحا ادلاخ عباتو

 .هب ورمع نب هللادبع نع «نشوج نبا
 .(سوأ نب ةبقع) :هدنس نم طقسأ

 يف يزوجلا نبا هقيرط نمو- (١١١5007/1و 1۵۳۳ /۸۸/۱۱-۸۹) دمحأ هجرخآ

 تردنغ- رفعج نب دمحم نع (۲۱۲۷/۸۷۷/۲) هجام نباو -(۱۷ ۸۲/۳۱۷ /۲) «قيقحتلا»

 2 يئاسنلاو «برح نب ناميلس انث :(«نانملا حتف) - ۲۵۳۲/۹۷ /۸) «هدنسم) 2 يمرادلاو

 (راثآلا لكشم» يف يواحطلا هنعو- )59717/76١/5( «ىربكلا نئسلا»و ۰ /۸) (ىبتجملا)

 ىبطقرادلا هنعو- «یلامالا» يف يلماحم او ۲۲۲۷(۰ /۸۷۷ /۲) هجام نباو «-(۹ 1/1۷ /۱۲)

 يف يوغبلا مساقلا وبأو .يدهم نب نهرلادبع نع نيقيرط نم ١”/ 31١(- /60) (هننس) يف

 نم ٤٤( /۸) «یرکلا ننسلا) ٤ يقهيبلاو ۰۱۲ ۶۲/۵۱۸۰۵۲۱۷ /۱) «دعجلا نب يلع دنسم)

 .هب بويأ نع «ةبعش نع مهتعبرآ ؛يضوحا -ثراحلا نب رمع نب صفح- رمع يبأ قیرط
 نوكتف «هنع یورو ورمع نب هللادبع كردأ مساقلاو تاضیا- حيحص دنس اذهو :تلق

 .ديناسألا لصتم يف ديزملا نم ءاذحلا دلاخ ةياور

 .ورمع نب هللادبع ركذي مل ءالسرم هب بويأ نع هاورف ؛ةملس نب دام :ةبعش فلاخو
 يواحطلا هنعو- (1۹7۸/۳۰۲ /7) (ىربكلا»و 4۰ /۸) (ىبتجملا» يف يئاسنلا هج رخآ

 >.هب داح نع «بدولا دمحم نب سنوي نع نيقيرط نم ٤۹٤۷(- /7۱۷ /۱۲) «راثألا لکشم» يف
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 ؛تباث ريغ نع هتياور يف امیس ال ناقتالاو ظفحلا يف رشکب ةبعش نود داحو :تلق =

 .ةبعش ةياور ظوفحاف

 «ةعيبر نب مساقلا نع هایورف ؛دیبع نب سنویو «لیوطلا ديمح :هلاسرإ ىلع ادام عباتو

 .السرم ب يبنلا نع
 (57؟/4) «ىبتجملا» يف يئاسنلاو ۱۵۳۹۰/۱۱۱(۰و ۱۵۳۸۹/۱۱۰/۲) دمج ا هجرخأ

 يف يقهيبلا هقیرط نمو- يضافلا بوقعی نب فسویو 0۹۷/۳۹(۰/) «یربکلا ننسلا»و .

 .-(۷۳/۸) «ىربكلا ننسلا)

 .ملعا هللاو ءاطوبق بجي ةدايز لصاولا عم نأل ؛ریثکب حجرآ لصولا نأ كش الو

 نب مساقلا نع هاورف ؛-ظفحلا ئيس وهو- ناعْدُج نب ديز نب يلع :عيمجلا فلاخو

 !!رمع نبا دنسم نم هلعجف ؛رمع نب هللادبع نع «ةعيبر
 1۵۸۳ /۱۸۸/۸) دمحأو ۷۰۲/۳۰۱۸۳۰۷ /۲) «هدنسم)» يف يديمحلا هجرخأ

 /۲۱۸/۲) «دنسملا»و ۰ ۷) (مالا)و ۰7۳۷ /6۲۹-۳۰) («ةروثأملا نتسلا» يعفاشلاو

 /”) «راثالاو ننسلا ةفرعم»و «(5 )8/  «یرکلا ننسلا» يف يقهيبلا هقیرط نمو -(هبیترت- ۱

 /۱۰) «ةنّسلا حرشا يف يوغبلاو (4۸۷۰/۱۹6و ۸۳۵/۱۱۵۱۱4 و ۶

 /۱۲۹/۹-۱۳۰) «فنصملا» يف ةبيش يبآ نباو -(۲ ۲۵ /۲) «لیزنتلا ملاعم»و ۰۲

 /۳۵6/۱) «یرکلا ننسلا»و 4۲ /۸) «یبتجا» يف يئاسنلاو «مدآ نب ىيحي انن ۷

 نباو «یرهزلا دمحم نب هللادبع انث :(۲۱۲۸/۸۷۸/۲) هجام نباو روصنم نب دمحم انث ۵

 وبآو .بساک نب دی نب بوقعیو يندعلا رمع يبأ نبا انث :(۹۵/۲۳) «تایدلا» يف مصاع يبآ

 /۳) «هننس» يف یی طقرادلاو .فورعم نب نوراه انث :(۵ 1۷۵/۳۲ /۱۰) «هدنسم» يف یلعی

 نبا نع «ةنييع نب نایفس نع مهترشع ؛ليئارسإ يبآ نب قاحسإ قیرط نم (۳۱۳۳/۳۲ - ۱
 .هب ناعدج

 .«بیرقتلا» يف امك ؛فیعض -اذه- ايلع ناف ؛فیعض دنس اذمو :تلق

 :ةنييع نبأ عباتو

 ١ - (هدنسملا ىف دهرسم نب ددسم هجرخأ :يربنعلا ناوكذ نب ديعس نب ثراولادبع -

 دواد وبآ هنعو )٤/ ١1486- -)1559/1485انث :-(1۸/۸) (ىريكلا» يف ىقهيبلا هقيرط نمو

 .هب ثراولادبع ۱

 .«ملعا هللاو ءاذلا دلاخ ثیدح ثيدحلاف «هیف طلخي ناك دیز نب يلع» :يقهيبلا لاق

 = ءیشب سيل ؛دیز نب يلع» :لاق هنأ (نیعم نب ىيحي مامالا نع (*۹/۸) لقنو
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 لوسر لاق :لاق ؛ورمع نب هللا دبع نع «سوأ نب ةبقع نع «ةعيبر نب مساقلا

 ولام زا- مک نم ی تاب يف تاک ور ام لك نإ ال :اع هللا
 مکا ېچ ی یک

 ي

 ةيد نإ الآ» :لاق مث وی ٍةناَدِيمَو ؛جاحلا ةیاقیس نم نا ام الإ ؛يَمَدَق تخت

 نوه اهني ؛لبإلا نی ة ةئ :-اّصَعلاب ْوَأ- طوسلاب ناك ام اَم دعا هبش أطخلا

 .(اَهُدالْوَأ اهنوطب يف

 نع ءاذحما دلاخ نع میشم ابنآ :(یبجی نب) ىيحي ینئدح ١-

 نم لجر نع «يسودسلا سوآ نب ةبقع نع ٠ نشوج نب ةعيبر نب مساقلا
 هلل ٌدمَحلا» :لاقف هتکم حتف موي بطخ هل لوسر نأ اِ ىبلا باحصأ

 هفت دعت رام لك نإ الآ دو باَرْحأْلا م مَرَعَو هّدبع رصنو هدغو قَدَص يذلا

 تم ةناذيم الا ؛نیاه يمَدَق تخت ةَعوُضْوَم یو وا مَ «ىَعذتر

 يد رجحلاو اصعلاو طوسلاب ملا طخ لی نر الأ جاحا ةّياقيمو

 .هافثالوآ اهنوطب يف َنوُعَب رَ اهن ؛لبالا نی هم

 .«-امهنع هللا یضر- صاعلا نب ورمع نب هللادبع وه امنإو «دلاخ ثیدح ثیدح او

 هنعو -(۲۸۱/۹-۱۷۲۱۲/۲۸۲) «فنصلا» يف قازرلادبع هجرخآ :دشار نب رمعم -۲

 .-(۳۱۳ /۳۲ /۳) «هننس» يف ینطقرادلاو ۰64٩۲ ۵۲۱/۸-7۲/۵۲۲) دم

 ؛هب دامح نع «ملسم نب نافع انث :(۵۸۰۵/۱۷ /۱۰) دمحأ هجرخآ :ةملس نب دامح -۳

 .رمع نبا نع ءيسودسلا بوقعی نع «ناعدج نب دیز نب يلع نع :لاق نکل
 .«ةعيبر نب مساقلا ركذي مل ثيح ؛هدانسإب رصق ةملس نب داحو» :(58/4) يقهيبلا لاق

 يضر- صاعلا نب ورمع نب هللادبع دنسم نم هنأ ثيدحلا يف فورعملا نإ :لوقلا ةلمحو

 .مهو دقف ؛رمع نبا دنسم نم هلعج نمو «-امهنع هلل

 .(۳۵۵-۳۱۰ /۸) (رينملا ردبلا» :-رومأم ريغ- رظناو

 .قباسلا ثيدحلا يف هجيرخت مدقت - حیحص هدانسإ ١-

 !«م) نم تطقس (۱)

 میجب ؛؟سوج» ىلإ :2م) يف تفحصت دقو ؛(رفعج) نزو «نون هرخآ ةمجعمو ميجب ()

 !(سوآ) نزوب تلمهمو
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 ؛ةمقلع نب ورمع نب دمحم نع «ةماسأ وبأ أبنأ :قاحسإ انئدح -۲

 ملسملا ةيد تناكو :باتكلا يف ركذف «تايدلا يف زيزعلا دبع نب رمع بتك :لاق

 لهأ ىلع باطخلا نب رمع اهموقف «لبإلا نم ةئم قو هللا لوسر دهع ىلع
 ىلع ةملسلا ةرخا ةيد تناكو تمهرد فلأ رشع یا وآ- رانید فلآ یرقلا

 لهأ ىلع باطخلا نب رمع اهموقف «لبالا نم نیس و هللا لوسر دهع
 .-مهرد فالآ ةتس وأ- رانید ةئم سخ یرقلا

 ول ءاَشلا مقلط اذإ9 : -ىلاعتو كرابت- هللا لاق :هَّللادبع وبأ لاق

 اش ّىّلَطت نأ هللا رمأ يتلا ةدعلا هتنسب لي ىنلا رفف ١[« :قالطلا] «نهتدیِ

 .ءاسنلا

 نبا نع «عفان نع «سنأ نب ر كلام نع «ىيحي نب ىيحي ىثدح - 5

 1۷۸۰ /۱۲۸ /9) «فنصملا» يف ةبيش يبأ نبا هجرخأ - دانسإلا نسح عوطقم -

 1۸۹۷ /١ه5-١ههو 5807 NEI] ۰۸۳۵ ۱۶۳و TATE /١غ”و 1۷۹۶ /۱۳۱-۱۳۲و

 /۲ 1و ۷۲۸۵ ۲5و ۷۲۸۱ ۲۳و ۷۱۱۸ ۲۰4۹9 ۷۰۱۱۰ ۱۸و 1۸۰ ۱۷۷و

 .هب يفوكلا يشرقلا -ةماسآ نب دامح- ةماسآ وبآ انث ۳

 .ورمع نب دمحم يف فورعلا مالكلل ؛نسح دنس اذهو :تلق

 يقهيبلاو ۰۱/۱۷۱/۱۰۳ /۲) (هحیحصا يف ملسم هجرخآ - حیحص هدانس| -۳

 ورمع نب دمحو مالسلادبع نب دمحم قیرط نم (4۱6و ۳۲۳-۳۲ ۷) «ىربكلا نتسلا» يف

 .هب يروباسينلا يميمتلا ىيحي نب ىبحي نع مهتثالث ؛يشرحلا
 يف يزوجلا نبا هقيرط نمو- (0701 /1-747 50 /۹) «هحیحصا يف يراخبلا هجرخأو

 - (۲۱۷۹/۲۵۰/۲) دواد وبأو ءسيوأ يبأ نب ليعامسإ انث :-(۱۷۰۳/۲۹۱/۲) «قیقحتلا)

 يف داجنلا -ناملس نب دمحأ- ركب وبأو -(4۱6/۷) «ىربكلا نتسلا» يف يقهيبلا هقيرط نمو

 15:4/١540(., /۳) (هحيحصا يف ىنييارفسإلا ةناوع وبأو «(8/615) «باطخلا نب رمع دنسما

 (راثآلا يناعم حرشا يف يواحطلاو (1۸۱/۵۲) «اطولا دنسم» يف يرهوجلا مساقلا وبأو

 «یرکلا ننسلا»و ۱۳۸(۰/) «ىبتجملا» يف یئاسنلاو ینعقلا ةملسم نب هللادبع نع (۵۳/۳)

 -فالتخا» يف يعفاشلاو «يسقتعلا مساقلا نب نمحرلادبع قيرط نم (۵۵۵۳/۲ ۸-۲۷ /۵)
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 نب رمع لأسف ف لا لوسر ده يف ضناحيمو ترم قلل هل

 هاش بتن اش ذم نیت نصیحت م نطق ینع اهيل

 .هٌءاْلا اهل َىّلَطَت نآ هللا َرَمَأ يتلا ةدعلا كلی ؛( سمی نَا لبق َقْلَط

 نع «عفان نع .دعس نب ثيللا ًابنآ :ىيحي نب ىبحب ىنثدح -64

 /ا او ۱۳و ۱۰۲ /56 /۲) «دنسلا»و ١8٠١(. /۵) «مالا»و ۰۱۹۱ - ۱۹۰ ص) (ثيدحلا<

 ننسلا»و (۱۵/۳-4۵۱۰/۱۲) «هحیحص) يف ةناوع وبأ هقیرط نمو -(هبیترت - ۰

 ۰84۱۳ /۵۲-4۵۳و 6۰۷/44۹ /۵) «راثالاو ننسلا ةفرعم»و ۳۲۳-۳۲(۰ /۷) «یرکلا

 /۲۰۱۸/۷۱) «فنصلا» يف قازرلادبعو 6۲۰۸-۰ ص) «سینأتلا يلاوت» يف رجح نبا ظفاحلاو

 دنسم» يف داجنلا -ناملس نب دمحأ- ركب وبآ هقيرط نمو- (۵۲۹۹/۲۲۱/۹) دمحأو ( 5

 /۸) «هدنسم) يف يمرادلاو .يدهم نب نهرلادبع انث :-(۵6-4/۵۵) «باطخلا نب رمع

 /۱4۵ /۳) (هحیحص) يف ةناوع وبأو يناوطقلا دلم نب دلاخ انث :(«نانلا حتف»- <« ۷

 يف داجنلاو «بهو نب هللادبع قیرط نم (۵۳/۳) «راثالا يناعم حرش» يف يواحطلاو ٩

 يف ةناوع وبأو ,يريبزلا هللادبع نب بعصم قیرط نم (۱۰/۵۵) «باطخلا نب رمع دنسملا
 (ةنْسلا حرش» يف يوخبلاو «يراسيلا هللادبع نب فرطم قیرط نم (4۵۰۹/۱4۵ /۳) !هحیحص)

 يلع نب دمح- هللادبع وبآ يضاقلاو «يرهزلا بعصم يبآ قیرط نم (۲۳۹۱/۲۰۲ )

 نع مهلك ؛عابطلا یسیع نب قاحسإ قیرط نم (۱۰ /۲۲۰) «هثزج» يف يبالجلا -یطساولا
 «يشيللا ىيحي نب ییج ةياور- ۱۳۲۷ /۲۸۱/۳) هل «اطولا» يف اذمو- سنآ نب كلام مامالا

 /۱4۹۵ و مساقلا نبا ةياور- ۲۳۳/۲۷ ٤و «يرهزلا بعصم يبآ ةياور- ۱۱۵۵/۱۳ /۱و

 ةياور- 004 /۱۸و «يناثدحلا دیعس نب ديوس نب ةياور- ۷4۹/۳۳۷و «ںیکب نبا ةياور -
 .هب -(ينابيشلا نسحلا نب دمحم

 ةهج نم هتحص ىلع عمتجم ثيدح اذه :(۵۱/۱۵) «دیهمتلا» يف ربلادبع نبا لاق

 .«عفان نع هظافلأ يف -اضيأ- فلتخ مو ؛لقنلا

 .«هتحص ىلع قفتم ثيدح اذه» :ىوغبلا لاقو

 .(حيحص ثيدح اذه» :رجح نبا ظفاحلا لاقو

 ننسلا» يف يقهيبلاو ۱۰۹۳ /۲) «هحیحصا يف ملسم هجرخأ - حيحص هدانسإ -14

 = 0 .هب ىيحي نب ىيحي نع امهالك ؛نيسحلا نب دمحم نب رفعج قيرط نم (۳۲۹/۷) «ىربكلا



 TY) يزورملل - « هنسلا » بانک

 يف يغارملا هقيرط نمو- (۸۲/۹-۵۳۳۲/۸۳) (هحيحصا) يف يراخبلا هجرخأو =

 - (۲۱۸۰ /۲۵۵ /۲) دواد وبأو ۱۰۹۳ /۲) (هحیحص) يف ملسمو «-(۳۷ ٤ص ) اهتخيشماا

 -(۳۲/۷) «یرکلا ننسلا» يف ىقهيبلاو 468۱/۱۷ /۳) «هحیحص) يف ةناوع وبأ هنعو

 حاحصلاو رکانلاو ليطابألا» يف يناقروجلا هقيرط نمو- (هشیدح» يف جارسلا سابعلا وبأو

 اثيدح نوعبرألا» يف يوارفلا -لضفلا نب دمحم- هللادبع وبأو ۰۵۳۹ ١56/ /۲) «ريهاشملاو

 انث :اولاق -(رکاسع نبا جيرخت - ۷۷ /۱۱۵-۱۱) «ةاورلا تاقث نع ةجرختسم ةاواسملا نم

 دمحأو ءيرصملا رجاهملا نب حمر نب دمحم انث :(۱۰۹۳/۲-۱۰۹4) ملسمو «ديعس نب ةبيتق

 مهجلا يبأ ثيدح» يف يوغبلا مساقلا وبأو «بدؤملا دمحم نب سنوي ان ع ۲۲/۱۰)

 ؛(۳۹۰۰/۲۷۹/۳) «هننس» يف ىنطقرادلا هنعو- (4۱/۳۸) «يلهابلا -یسوم نب ءالعلا-

 :-(۲۱ /۷۷) (دعس نب ثیللا یلاوع» 2 اغبولطق نب مساقو ۳۷(۰ 5 ص) «هتخیشم) 2 يغارملاو

 دنسم» يف داجنلا -ناملس نب دمحأ- ركب وبأ هقيرط نمو- دمحأ مامإلاو ءىسوم نب ءالعلا انث

 ؟هحيحصا يف ةناوع وبأو «سيردإ نب هللاابعانث )١5/65(-: «باطخلا نب رمع

 ءروصنم نب ىلعم قیرط نم -١١7/657( ۵۵) ارمع دنسم» يف داجنلاو 60۱/۱۷ /۳)

 قيرط نم (۲۱۱4۸و ۲۱۱۷/۲۰ /۱۸) «راكذتسالا»و ۱۳ /۱۵) «ديهمتلا» يف ريلادبع نباو

 .هب دعس نب ثيللا نع مهتعبس ؛يثيللا ىبحي نب ىيحي
 يف هجارخإ ىلع ملسمو يراخبلا قفتا ؛حیحص ثسيدح اذه» :يناقروجلا لاق

 .(!نيحيحصلا)

 :دعس نب ثيللا عباتو

 نم (۳۸۷و ۳۸4۱/۲۲ /۳) «هنتسا يف ينطقرادلا هجرخآ :ناسيك نب حلاص ١-

 .هب حلاص نع «هيبأ نع «يرهزلا دعس نب ميهاربإ نب بوقعي قيرط

 (۲/۱۷۱/۱۰۹4/۲) «هحیحص) يف ملسم هجرخأ :يرمعلا رمع نب هللاديبع -۲

 نب دمحم اش :الاق ؛(0/۰۲) «باطخلا نب رمع دئسم» يف داجنلا -ناميلس نب دمحأ- ركب وبأو

 ۱ .هب هللاديبع نع تری نب هللادبع- هيبأ نع «ريمن نب هللادبع

 رم نبا عباتو

 هنعو- (۲/۵-۳) «فنصملا» يف ةبيش يبأ نسبا هجرخأ :يدوألا سيردإ نب هللادبع -أ

 انث ۱۰۹٤(: /۲) ملسمو )5١١9/161١/١(-, هجام نباو ۱۰۹ /۲) هحیحص) يف ملسم

 نم (۵۷۱۹/۳۲۰/۵) «یربکلااو )71١1/5-517(, «یبتجما» يف يئاسنلاو ءىنثملا نب دمحم

 -نب دمحم - بيرك يبأ قيرط نم (۵۰-۳/۵۱) ارمع دنسم) يف داجنلاو «مدآ نب ىبحي قيرط
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 ملسم نب ةدانج نب ملس قيرط نم (14 )٠١/ «دیهمتلا» يف ربلادبع نباو «ينادمهلا -ءالعلا=

 ۱ .هب سيردإ نبا نع مهتسخ يئاوسلا
 يف يئاسنلاو .(۱۵۳-۵۱1/۱۵ /۹) دمحأ هجرخآ :ناطقلا ديعس نب ىيحي -ب

 -ديعس نب هللاديبع- ةمادق وبأ انث ٥٥٥۲(: /7 47 /۵) «ىربكلا»و ۱۳۷-۰۱۳۸ /) «یبتجا»

 :-(0/۱46*۵۰ /۳) »هحیحص» يف ةناوع وبأ هنعو- يضاقلا بوقعي نب فسويو ءيسخرسلا

 هنعو- (۱۷۰/۱-۱۹۱/۱۷۱) «هدنسما يف يلصوملا ىلعي وبأو «يمدقملا ركب يبأ نب دمحم انث

 ةرسيم نب رمع نب هللاديبع انث :-(«ناسح]» - 4707 /۷۷ )١/ «هحیحص» يف نابح نبا

 -رادنب- راشب نب دمحم انث :(۱۰۷۷/۳۱۳/۰) ؛ماكحألا رصتخ» يف يسوطلاو يريراوقلا

 «دالخ نب ركب يبأ قيرط نم (4۹-۳/۵۰) «رمع دنسم» يف داجنلاو ءيفوجنملا هللادبع نب دمحأو

 .هب ناطقلا نع مهتينامث ؛يسرنلا ديلولا نب سابعو

 ملسأ نب دمحمو ۱۱/۱۰-۵۷۹۲/۱۲(۰) دمحأ هجرخأ :يسفائّطلا ديبع نب دمحم -ت

 نب لهس ان ٠١9(: /۳۱۶ /۱) «عانقالا» يف رذنملا نباو ((737 /۸۷) «نیعبرالا» يف يسوطلا

 ؛ينوميلا نسحلا وبأو ينارطا دواد وبآ انث :(40۰۵/۱/۳) «هحیحص» يف ةناوع وبأو «رامع

 ننسلااو ۳۲۶ /۷) «یربکلا ننسلا» يف يقهيبلا هقيرط نمو -«دئاوفلا» يف مصالا سابعلا وبأو

 .هب يسفانطلا نع مهتتس ؛نافع نب يلع نب نسحلا انث :-(۲ ۱۵/۱۱۳ /۳) «یرغصلا

 نب نسحلاو ۱۹۱/۳۸۲ /۳) «هدنسم» يف يسلايطلا هجرخآ :ةملس نب داح -ث

 نب ىلعألادبع نع (۲/4۸) (رمع دنسم) يف داجنلاو 1۲ /۸۳-۸4) «نيعبرألا» يف نایفس

 يناعم حرش) يف يواحطلاو يماسلا جاجحا نب ميهارباو «خورف نب نابیشو «يسرنلا دام
 -۲۲۰) «هئزج» يف يبالجلا هللادبع وبأ يضاقلاو «حصان نب بيصخلا قيرط نم (01 /؟) «راثالا

 .هب دامح نع مهتتس ؛يكذوبتلا ليعامسإ نب ىسوم قيرط نم 0١

 نبا هنعو- (۱۷۰/۱-۱۹۱/۱۷۱) «هدنسم) يف ىلعي وبأ هجرخأ :لضفملا نب رشب -ج

 (۹-۳/۵۰) «رمع دنسم» ىف داجنلاو «-((ناسحإ9- (57077” /۷۷/۱۰) «هحیحصا يف نابح

 قیرط نم (۳۸۸۰/۲۰/۳) «هننس» يف ینطقرادلاو يريراوقلا ةرسيم نب رمع نب هللاديبع نع

 .هب لضفلا نب رشب نع امهالک ؛سالفلا يلع نب ورمع
 ننسلا»و ۰.۱1۰ )١/ «یسبتجا» يف يئاسنلا هجرخآ :يميتلا نامیلس نب رمتعم -ح

 «هننسا يف ییطقرادلا هنعو- يضاقلا بوقعی نب فسویو ۵۵09۹/۲۰۰ /۰) «ىربكلا

 ِ .هب رمتعم نع «*یناعنصلا ىلعألادبع نب دمحم انث :الاق ؛-(۳۸۳۹ /۲۵۹/۳)
۳-7 

 و و و و و و و و و و و و و و و و ماچ و 89 و © ها N ساس

 !!«يناغصلا» :ىلإ «ینطقرادلا ننس» يف تفرحت ()
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 وبآ انث :(۷۳/۰۸/۳) «ىقتنملا» يف دوراجلا نبا هجرخآ :ينوكسلا دلاخ نب ةبقع -خ =

 .هب ةبقع نع «جشالا -ديعس نب هللادبع- ديعس
 ينطقرادلاو .(۱۳ /۵۷) رمع دنسم يف داجنلا هجرخأ :يحمجلا نمحر لادبع نب ديعس -د

 .هب دیعس نع «ينامجرتلا ميهاربإ نب ليعامسإ قيرط نم (۳۸۶۱/۲ ۲۰ /۳) «هننسا يف

 نب ىيحي قیرط نم (۵۱-4/۲) «رمع دنسم» يف داجنلا هجرخآ :كرابلا نب هّلادبع -ذ

 -۲6 /۳) «هننس) يف یتطقرادلا هقیرط نمو- «هدنسم» يف نایفس نب نسحلاو «ینامحا ديمحلادبع

 «هشیدح يف ينارحلا -رشعم يبا نب نيسحلا- ةبورع وبأو «یسوم نب نابح انث :-( ۵
 .هب كرابملا نبا نع مهتثالث ؛حضاو نب بيسملا انث :(مكاحلا دمحأ يبأ ةياور - ۳۰ ١

 ٤٠٥٤/ /۵) «راثآلاو ننسلا ةفرعم» يف يقهيبلا هجرخآ :يقفاغلا بويأ نب ییجی -ر

 .هب ىيحي نع «میرم يبآ نب ديعس نع «كيرش نب دیبع قیرط نم 57
 دیلولا نب سابعلا قیرط نم (۳/۵۰) «رمع دنسم) يف داجنلا هجرخآ :دشار نب رمعم -ز

 .هب رمعم نع «يسرنلا

 نم (۵17/۳) «راثالا يناعم حرش يف يواحطلا هجرخآ :يميمتلا دمحم نب ريهز -س

 .هب هنع ةملس يبأ نب ورمع قيرط
 يسبأ قیرط نم (۹-۳/۵۰) «رمع دنسم) يف داجنلا هجرخآ :حادقلا ماس نب دیعس -ش

 .هب دیعس نع «دالخ نب ركب
 (۹۰-4۵۰۰/۹۱ /۸) دمحأ هجرخأ :ينايتخشلا -ناسیک- ةميت يبآ نب بويأ -۳

 /0) «یبتجا» يف يئاسنلاو .برح نب ريهز انث :(۳/۱۷۱/۱۰۹6/۲) (هحيحص) يف ملسمو

 /۳) «هننسا يف نطقرادلاو .رجح نب يلع انث :(۵۷ ۲۰/۳۲۰ /۵) «یربکلا ننسلا»و (۳

 نسبا ليعامسإ نع مهتسمخ ؛-هیولد- بویآ نب دایزو «ةفرع نب نسحا قیرط نم ۷ ۹
 .هب بویآ نع «ةيلع

 :هیلع نبا عباتو

 .(۱۰۹۵/۳۰۸/۷) «فنصلا» يف قازرلادبع هجرخآ :دشار نب رمعم -أ

 .(۵۳۲۱/۲۳۱/۹) دمحأ هجرخأ :يفقثلا دیجمادبع نب باهولادبع -ب

 بویآ ثیدح نم هيف ءزج» يف یضاقلا قاحسإ نب لیعامس] هجرخآ :دیز نب دام -ت

 /۱4/۳) «هحيحص) يف ةناوع وبآ امهنعو- یضاقلا بوقعی نب فسویو ««ينايتخسلا

 نب نامیلس نع ممهتنالث ؛یشکلا ملسم وبآ انث :(1/۵۲) «رمع دنسما يف داجنلاو ۰ ۷

 5 .هب دامح نع «برح
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 لوسر رمأف «ةدحاو ةقيلطت ضئاح یهو هل ةأرما قّلَط هنإ :(لاق) ؛هّللادبع

 مث «یرخآ ةضيح هدنع ضيحت مث «رهطت ىتح اهكسمي مث ءاهعجاري نأ 2و هللا

 نب نسحلاو ۱۹٦٤(« /۳۸۲ /۳) «هدنسما يف ىسلايطلا هجرخأ :ةملس نب دامح -ث =

 نب ىلعألادبع نع (۲/۸) (رمع دنسم) يف داجنلاو (17 /۸4 -۸۳) «نیعبرالا» يف نايفس

 (هحيحص) يف ةناوع وبأو .خورف نب نابيشو «يماسلا جاجحلا نب ميهاربإو «يسرثلا داح

 ؛لاهنم نب جاجح قیرط نم (۵۳/۳) «راثالا يناعم حرش» يف يواحطلاو 10۰۸ /۱۰/۳)

 ؛يکذوبتلا ليعامسإ نب یسوم قیرط نم (۱۷ /۲۲۰) «هئزج» يف يبالجلاو «قاحسإ نب دمحأو

 .هب داخ نع مهتعبس

 حتف» يف امك ؛«هدنسم» يف بهو نب هللادبع هجرخآ :بثذ يبأ نب نهرلادبع نب دمحم - 6

 ننسلا» يف يقهيبلا هقيرط نمو- )٦۸/٦۸/۱( «هدنسما يف يسلايطلاو 25607 /9) «يرابلا

 يوغبلا مساقلا وبأو 1۷-۱/4۸(۰) «باطخلا نب رمع دنسم» يف داجنلاو ,«-(7757/1) «ىربكلا

 نم (۳۸۸/۲۲۲ /۳) «هننس» يف ینطقرادلاو ۰6۲۸۹۵ /۱۰۰۰/۲) «دعجلا نب يلع دنسم) يف

 مهتعبرأ ؛دمحم نب نيسسح قيرط نم ۲ /۲۲۰) «هثزج» يف يبالجلاو ,نوراه نب ديزي قيرط

 .هب بئد يبأ نبا نع

 ننسلااو ((717/7-717) «ىبتجلا» يف يئاسنلا هجرخأ :يراصنألا ديعس نب ىيحي -0

 نسب هللادبع قيرط نم (54 )١5/ «دیهمتلا» يف رلادبع نباو ۵۷۱۹/۳۲۰/۵(۰) «یرکلا

 يلع نب نسحلا ةياور- ۳۳۲/۱-۳۱۱/۳۳۳) «هشیدح» يف يرهزلا لضفلا وبأو «سيردإ

 حرشا يف يواحطلاو «نوراه نب ديزي قيرط نم (۱6 /۲۲۰) «هثزج» يف يبالجلاو ؛(يرهوجلا
 .هب ىيحي نع مهتثالث ءيميمتلا دمحم نب ريهز قيرط نم (04 /۳) «راثآلا يناعم

 ننسلا»و )7١17/7-717(. «ىبتجملا» يف يئاسنلا هجرخآ :يدسألا ةبقع نب ىسوم -7

 «باطخا نب رمع دنسم» يف داجنلاو «سيردإ نب هللادبع قيرط نم (۵۷۱۹/۳۲۰/۵) «یربکلا

 /۲۲۳/۳) «هننس» يف ينطقرادلاو .(0 6 /۳) «راثآلا يناعم حرش» يف يواحطلاو ۷/۰۳

 .هب یسوم نع «ةيواعم نب ريهز نع امهالک ؛سنوی نب هللادبع نب دمحأ نع قرط نم ۹
 .دمحم نب ريهز :ةيواعم نب ريهز عباتو

 .يواحطلا هجرخأ

 .ىرخأ قرط ثيدحللو
 .(م» نم تطقس (۱)



 ۶:۱ يزورملل - « هنسلا ١ بانك

 نيح اهقلطیلف ؛اهقلطب "(نآ) دارآ ""اذاف ءاهتضيح نم رهطت یتح اهلهمي
 .ءاسنلا امل قلطت نأ هللا رمآ ىتلا ةدعلا كلتف ؛اهعماجي نأ لبق نم رهطت

 ريسفت اش تلا ننسلا نم لوألا هجولا ريسفت اذهف :هللا دبع وبآ لاق
 مهفلا ُلهأ هب لدتسیو «يفكي ام هنم ترکذ دقو ءالمجب هباتک يف هللا هضرتفا

 .-هللا ءاش نإ- هركذأ ۸ اّمم ؛هءارو ام ىلع

 . (ناف» : ۱) ٤

 .(م) نم تطقس (۲)



 بر چ کیو

 يزورملل - « ةنسلا ١ باتك ۲

 اهيف اوفلتخا يتلا نتسلا نم يناثلا هجولا ركذ

 ؟نآرقلا ماکحآ ضعبل ةخسان يهآ

 ٩ اهمومعو اهصوصخ نع ةنيبم يه ما

 نم ةعاج تلاقف ؟ال مآ باتکلا خسنت له ؛ةنسلا يف سانلا فلتخا

 مج زت ةنئسلاو أباتكلا الا باتکلا خي الو «باتكلا ةنسللا خنت ال: ءاملعلا

 ضئارفلا يف ديزتو همومعو هصوصخ نع نسبتو هلمج رسفتو «باتكلا
 .باتكلا خسنت الو ماکحالاو

 تأن اهینن ْوَأ ةيآ نم خست اما :-ىلاعتو كرابت- هللا لوقب اوجتحاو
 1١7[. :ةرقبلا] 4اًهِلثِم وأ اًهنِم ريخب

 ٠١١[. :لحنلا] «ةّيآ ناکَم ةيآ الدب اًذِإَو# :هلوقبو

 ىَحوُي ام الا ُعِبنَأ نا يفت ءاَقلَي نی لب نَا يي نوک ام لقال :هلوقبو
 .[۱۵ :سنوی] يا

 .هباحصأو يعفاشلا بهذم اذهف

 مكحي نأ :كلذو «باتكلا ةنسلا خسنت نأ زئاج :ىرخأ ةفئاط تلاقو

 كلذ خّسن دق هنأ لي هيبن ىلإ يحوي مث یکجب هباتك يف -ىلاعتو كرابت- هللا

 ىلتي انآرق هب لزنسی الو «سانلا لڳ ينلا كلذب رمأبف «هفالخج رمأيو مكحلا

 للي يلا نأ :اوملعي نأو ءهنع كلذ لوبقو فاي ینلا قيدصت سانلا ىلعف
 لوقل ؛ىلتي انآرق نكي مل نإو لا نم يحوبألا هباتك يف هلا هلزنأ ام خسني
 امو. ىّوَغاَمَو مکجاص لَض ام ىَوَه اذ مجنلاوو : -“اجو ٌدع- هللا

 مبنآ نل :هلوقلو ([۱-1 ی کیش روم یّفا ِنَع قطني

 .[۵۰ :ماعنألا] لإ ىَحوُي ام الا
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 ٌرع- هللا لاق امنإو «نآرقب سيل ام هنمو «نآرق وه ام يحولا نمف

 :لقي ملو ۰ :ةرقبلا] 4اًهنِم ريخب تأت اهن وأ ِةيآ نم خسنن ام :-لجو

 .اهنم ريخ نآرقب الو ءاهنم ريخ ةيآب تأن
 تنك :لوقي ةنييع نب نايفس تعمس :لاق ؛ةمادق وبأ انثدح دقو - 06

 :ةرقبلا] اهن ريخب تأت این وأ يآ نم خست ام :اهفرعآ الف ةيالا هذه أرقأ

 ی رْسف ینح ؟اهنم اّربخ نوکی فیکف ؛نآرق اذهو «نآرق اذه :لوقأ ۰

 .مکیلع نوهآ .مکیلع فخأ ؛مکیلع رسيأ «مکل اهنم ریخب تان :انیب ناکف

 «ةنييع نبا یکح ام ىلع ملعلا لهأ دنع ةيآلا ليوأتف :هللا دبع وبأ لاق
 همالكب هبجوأ يذلا لوألا همكح خسني نأ :وه ؛خسنلا ىنعم امنٍف :اولاق

 فخأ المع مهدبأف دابعلا نع ففخ امنإف ؛هنم مهل ريخ مكحب ,هدابع ىلع

 مهل عسوأ «ىلوألا ةيالا مكح نم مهل اًريخ اًمكح دارآ امنإو لوالا نم مهيلع

 يف مه اريخ رسیت ام ناكف «هنم رسيت اب ليللا مايق خسن امك ؛مهيلع فخأو

 یتح ًالوح اوماق مهنأل ؛ليللا مايق لوطب مهيلع ةقشملا نم ةفخلاو ةعسلا
 .مهنع كلذ هللا ففخف «مهمادقأ تمّروت

 كلذ ففخف ؛ةقدصب اوقّدصتي ىتح ةي ىنلا نوجاني ال اوناك كلذكو

 .حیحص عوطقم -۵

 ُهَمْصِنَو للا يشلث نی ىنذأ موقت كنأ ملی كبَر نإ : -یلاعت- هللا لوق ىلإ ريشي ()

 اوٌءرقاف مکیلَع باتف ُه هوصخحت نر نَا مَع رانا لار هللا كم نیل نم ةَمِاَطَو لو

 .[۲۰ :لمزلا] ةيآلا «...نآرقلا نم ري ام

 نب ماشه نب دعس ثيدح نم (۱۳۹۰/۷6۲) «هحیحصا يف ملسم مامالا جرخأ دقو

 :أرقت تسلأ :تلاقف يب هللا لوسر مايق نع ینیئبنآ :-اهنع هللا يضر- ةشئاعل لاق هنأ ؛رماع

 لوأ يف ليللا مايق ضرتفا -لجو زع- هللا نإف :تلاق «ىلب :تلق ؟[١ :لمزملا] *لمزملا اهيأ ايل

 هءامسلا يف اًرهش رشع یا اهتمتاخ هللا كسمأو ءالوح هباحصأو ب هللا ين ماقف «ةروسلا هذه

 .ةضيرف دعب اًعوطت ليللا مايق راصف ؛فيفختلا ةروسلا هذه رخآ يف هللا لزنأ ىتح
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 . مهنع

 اذإ ءرثكأ هيلع بارثلا نوکی نأب ؛مه اًريخ خسانلا نوكي نأ زوجي دقو
 مكحلا نایب نوكي نأ زوجي دقف :اولاق «ةبقاعلا يف مهل اًريخو «هب اولمع مه

 ىلع هنايب لعجي نأ زوجيو ءالّرنم هباتك يف لوألا مكحلا هب لدبأ يذلا يناثلا

 .هباتك يف هلزني الو لو هلوسر ناسل

 :نوراه نب ديزي انث : -ديعس نب هّللا ديبع- ةمادق وبأ انثدح دقو -5

 اومد ل وسلا متيجاَن اذإ اونتمآ نیا ی :-ىلاعتو كرابت- هللا لوق ىلإ ريشي (۱)
 نأ متقفشأأ * ميجر زوفغ هللا اف اوذجت مل ناف َُهْطَأَو مكل ريخ كلذ ةَفدّص مکاوجت يدي نيب

 :اکزلااوناو ةالصلا اوُیقاف مُكيلَع هللا باتو اوُلَعْفَ مل لق ساقدص مكاَوْجَن يَ نيب او

 ١[. و ۱۲ :ةلداجما] 4ُهّلَوُسَرَو هللا اوُعيِطَأَو

 .(۳۲۵ -۳۲6 )١5/ «روئنلا ردلا» :رظناو

 .ءاوس هدنسب (۳۱۷ مقر) يتأيس امك فنصملا هجرخآ - حيحص هدانسإ -5

 .هب نوراه نب ديزي انث 51١-5/41١!17/1١(: /۲۸) دمحأ هجرخأو

 :هعبات ؛نوراه نب ديزي عبوت دقو «تاقث مهلك هلاجر ؛حیحص دنس اذهو :تلق

 هقيرط نمو- 7٠١/ 57١5( /5) دواد وبأ هجرخأ :رانید نب ريثك نب ديعس نب نامثع - ١

 ملع لوصأ ةفرعم يف ةيافكلا» يف يدادغبلا بيطخلاو :«(0 ٤۹ /57) «ةوبنلا لئالد» يف يقهيبلا

 ةدجن نب باهولادبع انث )١59/١-١6١(-: «دیهمتلا» يف ربلادبع نباو )١/ 04/ ١(« «ةياورلا

 نع امهالك ؛دامح نب ميعن قيرط نم (10۸/۲۳۲/۱۸) «ریبکلا مجعملا» يف يناربطلاو «يطوحلا

 .هب نامثع

 ٠١51( /7//7”17) «نییماشلا دنسم» يف ىناربطلا هجرخأ :بیشالا ىسوم نب نسحلا -۲

 نب رشب انث :-(؟77/1-3/534) «هففلاو هيقفلا» يف يدادغبلا بيطخلا هقيرط نمو-

 هب -(۵۰7/۷۳) (هثيداحأ هيف ءزج» يف اذهو- بيشألا ىسوم نب نسحلا نع یسوم

 دنسمل يف يناربطلا هجرخأ :يصمحا ينارهبلا -عفان نب مكحلا- ناميلا وبأ -۳

 انث :-(0 )08/١/ «ةیافکلا» يف يدادغبلا بیطخا هقيرط نمو- (۱۰۱۱/۱۳۷/۲) «نييماشلا

 -۲۳۲/۱۸) «ریبکلا مجعملا» يف يناربطلاو «يقشمدلا -ورمع نب نمحرلا دبع- ةعرز وبأ

:(1V° /YYYTهلهأو مالكلا مذا يف يوره لاو .يطوحلا ميحرلادبع نب دمحأ انث ) --)١75/7 
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 «ةيافكلا» يف يدادغبلا بيطخلاو ءيمرادلا ديعس نب نامثع قيرط نم (۲۱۲ ٠۳٠/

 .هب ناميلا يبأ نع مهتعبرأ ؛ينارهبلا ديمحلادبع نب ناميلس قيرط نم (۵/۵۹/۱)

 «نايبلا باتك» يف يناجرجلا يجنلاشلا ديعس نب ليعامسإ هجرخأ :"ريح نب دمحم -4

 .هب دمحم انث :-(مزح نبا راد ط - ۱۲۱ -۱۲۰ /۱) «رابتعالا» يف يمزاحلا هقيرط نمو-

 ٥- «لاومألا» يف هیوجنز نب ديمح هجرخأ :يناهألا شايع نب يلع )۱/ ۳۸۰/ ٦۲١(«

 (ريبكلا مجعلا»و ۰۱۰۲۱/۱۳۷ /۲) «نییماشلا دنسم» يف يناربطلاو )۱۸/ ۲۳۲-۲۳۲ 1۷١)

 يف بيطخلاو «يقشمدلا ةعرز وبآ انث :-(۵/۵۹/۱) «ةیافکلا» يف یدادغبلا بيطخلا هقیرط نمو-

 .هب يلع نع مهتئالث ؛ديمحلادبع نب نامیلس قیرط نم (۵/۵۹/۱) «ةیافکلا»
 دنسم» يف يناربطلا هجرخآ :يصمحطا -ينالوخلا جاجحلا نب سودقلادبع- ةريغلا وبآ -5

 -۲۰۳/۱) «هقفتلاو هیقفلا» يف يدادغبلا بيطخلا هقیرط نمو- (۱۰ ۲۱/۱۳۷ /۲) «نييماشلا

 .هب ةريغملا يبآ نع .يطوحما باهولادبع نب دمحأ انث :( ۵۶

 نم (4۱6-۹۷/4۱۲ /۱) «ةعیرشلا» يف يرجآلا هجرخآ :يمّضُهَجْلا رصن نب يلع -۷

 .هب هيبأ نع ءيمضهجلا رصن نب يلع نب رصن قیرط
 /۲۳۲/۱۸-۲۳۲) (ريسبكلا مجعملا) ی يناربطلا هج رخآ :يقشمدلا ملسم نب دیلولا -۸

 نم (۲۲۹/۱-1۲/۲۳۰) (ةنابإلا» يف يربكعلا ةطب نباو «يرب نب رحب نب يلع قیرط نم (۰

 (۲۱۲ /۱۳۶-۱۳۵ /؟) «هلهأو مالكلا مذ» يف يورهلاو ءيئارجرجلا نمرلادبع نب نيسحلا قيرط

 .هب ديلولا نع مهتثالث ؛ديشر نب دواد قيرط نم
 .هب يشرجل ا نمحر لادبع نع يلفتلا ةيؤر نب ناورم :نامثع نب زيرح عباتو
 /۱۵) «راکذتسالا» يف ريبلادبع نبا هقيرط نمو- (۳۸۰/۳۵۵/۳) دواد وبأ هجرخأ

 (؟ناسح[»- ۱۲/۱۸۹ /۱) «هحیحص» يف نابح نباو ءىفصم نب دمحم انث < ۷

 نع «شربالا يصمحلا ينالوخلا برح نب دمحم نع امهالك ؛يجحذملا ديبع نب ريثك قيرط نم
 .هب ناورم نع «يديبزلا ديلولا نب دمحم

 :برح نب دمحم عباتو

 ( /15 ق) «هشیدح» يف يفقرتلا هللادبع نب سابع هجرخأ :يقشمدلا ةزمح نب ىبيحي -أ

 يف ىقهيبلاو .(۲ ۰۲/۲۲۱۲۲۲۰۲ /۱) «هقفتملاو هيقفلا» يف يدادغبلا بيطخلا هقيرط نمو-

 ةقفاوما يف رجح نبا ظفاحلاو .(۳۳۲/۹) «ىريكلا ننسلا»و ۱4-۱۳ )١/ «یعفاشلا بقانم»

 - «ریبکلا مجعملا» يف یناربطلاو ءيروصلا كرابملا نب دمح انث :-(۳۷۲6/۲-۳۲۵) «ربخلا ربخلا
 نوم م و و نا و و عه واو مه سه و و و قرون ل هاش و و و و #8 »©

 .ناعتسلا هللاف !هيلع قلعملا فيرحتلا اذهل هبنتي ملو هرفعج» ىلإ «عوبطلا» يف تفرحت (أ)
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 يدسم نب مادقلا نع ءفوع يبأ نب نجرلا دبع انث :نامثع نب. زيرح ان

 ىلع ناب نجاری قم هر آلا تیتر ينإ الأ هم لو
 متْذَجَو مو هوُلِحَأَف ؛لالَح نم هيف جو ام نآرقلاب مکیلع :لوقی : هتکیرآ

 يذ لک الو «يِلْهَأْلا را ميلا مخَ مُكَل لِي ال الأ هوُمرَحَف ؛مارَح نیم ويف

 .«عبسلا َّنِم بان

 انآ :الاق ؛لضفلا نب ةقدصو «ميهأربإ نب قاحسا انثدح ۷

 نب ماشه نع قرط نم (۱۰۳/۳-۱۸۸۱/۱۰) «نییماشلا دنسم»و ((11۹/۲۳۲ /۱۸)-

 نب یلعالادبع- رهسم يبأ قيرط نم (۲۰۹/۶) «راثالا يناعم حرش» يف يواحطلاو «رامع

 .هب ىيحي نع مهتنالث ؛يقشمدلا يناسغلا - رهسم

 .دامح نب ميعن قيرط نم (774 مقر) -يتأيس امك- فنصملا هجرخأ :ديلولا نب ةيقب -ب
 ينطقرادلاو .حیرش نب ةويح قيرط نم (771/14-103177/57735) «ريبكلا مجعملا» يف يناربطلاو

 نب دمحأ قيرط نم (۲۳۰/۱-۰۳/۲۳۱) «ةنابالا» يف ةطب نباو 41۸۳/۵۳ /۳) «هننس» يف

 .هب ةيقب نع مهتثالث ؛يصمحا جرفلا

 (۲۷ /۲۳۱/۱۸-۲۳۲) «ریبکلا مجعلا» يف يناربطلا هجرخآ :یسوم نب مساقلا -ت

 .مساقلا نع «عابطلا یسیع نب دمحم قیرط نم
 مل هناف «يبلغتلا ةبؤر نب ناورم الإ ؛تاقث مهلك هلاجر «هلبق اب نسح دنس اذهو :تلق

 :«بیرقتلا» يف ظفاحلا لاق كلذلو .نانثا هنع یور دقو .(4۲۵/۵) نابح نبا ريغ هقثوي

 .مدقت امك عبوت دقو «عباتي ثيح :ىنعي ؛«لوبتم»

 «اريرج» :ىلإ افرح (م» يف همسا عقو دقو ؛ياز هرخآ ءءارلا رسکو ةلمهلا حتفب (۱)
 !ءار هرخآو ميج اب

 !!معز «هثیداحآ جرخو هققح دق -هنع هللا افع- يريصبلا روتكدلا نأ ىلع ليلد اذهو

 .لاجرلا بتكو «جيرختلا رداصم نم حيحصتلاو ءأطخ وهو «ادادقلا» :طوطخملا يف ()

 ىسوطلا دمحأ نب بجاح هجرخأ - (هلبق امب حيحص وهو) فيعض هدانسإ -۷

 - نب هللادبع انث ۹۹-۷/٠١٠(-: /۱) «ءالمتسالاو ءالمالا بدأ» يف يناعمسلا هقيرط نمو-

 .ملعأ هللاو دعب هيفو !«فشاكلا» يف هقثو دقف ؛يهذلا مامإلا امأ ()
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 .هب لضفلا نب ةقدصو هيوهار نب قاحسإ نع ءسنوي =
 )5١/١-7/55( «ةياورلا ملع لوصأ ةفرعم يف ةيافكلا» يف يدادغبلا بيطخلا هجرخأو

 .هب هيوهار نب قاحسإ نع -*(هیوریش نبا)ب فورعملا- يدزألا دمحم نب هللادبع قيرط نم
 .ءاوس هدنسب (هيوهار نب قاحسإ دنسم» يف ثيدحلاو

 «(هلهأو مالكلا مذ» يف يورهملا هقيرط نمو- (5574/58/6) يذمرتلا هجرخأو

 راشب نب دمحم نع (47۸۲/۵۲/۳) هنس يف ىنطقرادلاو ۰-(۲۱۱/۱۳۳-۱۳۱/۲)

 اياحضلا باتك» يف خيشلا وبأ هقيرط نمو- (هئزج» يف سالفلا يلع نب ورمعو ترادنب-
 بيطخلاو ١617(-«, /) (خوسنملاو خسانلا يف رابتعالا» يف يمزاحا هقيرط نمو- «ةقیقعلاو

 نمو- (۱۷۱۹6و ۱۷۱۹۳/۶۲۹ /۲۸) دمحأو -(۲۱/۱-۷/۲) «ةيافكلا» يف يدادغبلا

 .هب يدهم نب نهرلادبع نع مهتئالث ؛-(۱۰۹/۱) مكاحلا هقیرط

 :يدهم نب نمرلادبع عباتو
 «فنصلالو ٩۲۷/۰۰۳ /۲) «هدنسم) يف ةبيش یبآ نبا هجرخآ :بابحلا نب دیز -۱

 مجعلا» يف يناربطلاو ۳۱۹۳/۱۰۲۵ /۲ و ۱۲ /5/1) هجام نبا هنعو- ( ۳۸۲ /۲۰۲-۸)

 -(۲۳ ۳/۱۱۸۷ /۲) «هلضفو ملعلا نايب عماج» يف ربلادبع نباو 75۰(۰ /۲۲۳۲/۱۸) «ریبکلا

 بيطخلا هقيرط نمو- «هشیدح» يف زازرلا يرتخبلا نب رفعج وبآو ۱۷ ۱۹/۲۹/۲۸) دمحأو

 مالکلا مذ» يف يورهلاو «ناقربزلا نب رفعج نب ىبحي ان )١/ 5٠-1/51١(-: «ةیافکلا» يف يدادغبلا

 .هب ديز نع مهتعبرأ ؛ينيدملا نب يلع قيرط نم (۱۳۱/۲-۲۱۱/۱۳۳) ؛هلهأو

 نمو- («نانملا حتف»- ۰۱۵/۳۸۷ /۳) «هدنسم» يف يمرادلا هجرخآ :ىسوم نب دسأ -؟

 يناعم حرشا يف يواحطلاو -(۳۲/۲) (ربخلا ربخلا ةقفاوم» يف رجح نبا ظفاحلا هقيرط

 /۱۳۷/۳-۱۳۸) «نييماشلا دنسم» يف يناربطلاو .جاجحما نب دمحب انث )٤/ 9 57١(: (راثآلا

 ديزي وبآ انث :-(۲ ۱۰۱/۲۱۲ /۱) «هقفتملاو هيقفلا» يف يدادغبلا بيطخلا هقيرط نمو- ۸

 .هب دسأ نع مهتئال ؛يسيطارقلا

 قيرط نم (۱۳۱/۲-۲۱۱/۱۳۳) «مالکلا مذ» يف يورهلا هجرخأ :بهو نب هللادبع -۳

 .هب هنع «ينادمهلا ديعس نب دمحأ

 ٤- «ريبكلا مجعملا» يف يناربطلا هجرخآ :يرصملا حلاص نب هللادبع )۲۲۵/۱۸-

  © 5بیذهت» يف يزملا هقيرط نمو- (۱۳۷/۳-۱۹۸/۱۳۸) «نییماشلا دنسمدو

 =«هئزج» يف داجنلا نسحلا نب ناملس نب دمحأو «يطايمدلا لهس نب ركب انث :-۲ /1) «لامكلا

HEDRE # ©دقاق + سسس س ث نأ ه8 قت © هت  

(i)(قاحسإ دئسم) ةيوار وهو . 
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 :لاق ؛رباج نب نسحلا نع «حلاص نب ةيواعم نع «يدهم نب نمحر لادبع
 ؛ءايشأ ربیخ موي ا هللا لوسر مرح :لوقی برك يدعم نب "" مادقلا تعمس

 ؛مارخ نم هيف اننْجو اَمَو هانلحسا ؛لالخ ْنِم هيف اَنْدَجَو ام یللا باتک

 .«هللا مر ام لثم هللا لوس مرح ام نرو الأ !ةانمرَح

 يف تم هضرف امم ناتفئاطلا ناتاه هيف فلتخا اًمِمو :هّللا دبع وبأ لاق

 مأ باتكلا :هخسن يذلا ام اوفلتخا مث «هخسن ىلع اوعمجأ دقو «باتكلا

 ؟ةنسلا

 كرت نإ تولا مکدحآ َرْضَح اذإ مکیلَع بيك :-لجو ٌرع- هللا لاق

 18٠١[. :ةرقبلا] #َنيبَرقَألاَو نیل ةّيصّولا اًريَخ

 .خوسنم نيبرقألا نم ثراو لكل ةّيصولا باجيإ نأ ىلع اوعمجأف

 امنإ :ةنسلاب باتكلا خسن تزاجأ ىتلا ةفئاطلا تلاقف ؛اوفلتخا مث

 هيقفلا» يف يدادغبلا بيطخلاو .(۳۳۱/۹-۳۳۲) «یرکلا ننسلا» يف ىقهيبلا هقيرط نمو- =

 يقهيبلا هنعو- (۱۰۹/۱) مكاحلاو «يملسلا ليعامسإ نب دمحم انث :-(۲<۲۱۱/۲ /۱) (هقفتملاو

 ديعس نب نامثع نع نيقيرط نم (۱۳۱/۲-۲۱۱/۱۳۳) «مالکلا مذ» يف يورطاو -(۷/۷)

 .هب هللادبع نع مهتثالث ؛يمرادلا

 .«هجولا اذه نم بيرغ نسح ثيدح !ذه» :يذمرتلا لاق

 .1! حيحص دانسإلا :مكاحلا لاقو

 الإ ؛حيحصلا لاجر هلاجرو .. حيحص نسح ثيدح اذه» :رجح نبا ظفاحلا لاقو

 هثيدح يف عبوتو .«تاقثلا» يف نابح نبا هركذ دقو «ثيدحلا ليلق يصمح وهف «رباج نب نسحلا

 .«مادقملا نع اذه

 .مدقت امك هيلع عبوت دقو ؛نيلف ؛الإو ؛عباتي ثيح :ىنعي ؛«لوبقم» :«بيرقتلا» يفو :تلق

 هدانسإ» :(877/7/7) «ةحیحصلا» يف -هللا همحر- ينابلألا مامإلا انخيش لاق كلذلو

 .«تاعباتملا يف نسح

 .أطخ وهو ««دادقلا» :طوطخملا يف )١(
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 ."”(ثراَوي ةّيرِصَو ال» :ةالب ينلا لوقب ةخوسنم مهل ةّيصولا تراص

 «قيقحتلا» يف يزوجلا نبا هقيرط نمو- (۲۱۷/۰) دمحأ هجرخأ - حيحص (۱)

 نبا هقيرط نمو- (7676/75919/-7595و ۲۸۷۰/۱۱۰٤ /۳) دواد وبأو ,-( )۲/ 588/١١١

 يف يراصنالا -يقابلادبع نب دمحم - ركب وبأ هقيرط نمو- (۲۲ /۷۱) «هئزج» يف فيرطغلا
 /5) «ىربكلا ننسلا» يف يقهيبلاو 4٩۳ 1١(-« -4۹۰ /۲) «تاقثلا خويشلا ثيداحأ»

«(Y4ةنسلا حرش يف يوغبلاو ) (57١5 /5؟5-560؟4 /۸)ديهمتلا» يف ريلادبع نباوء) 

 ۲۰۰۷/۱۷ /۱) هجام نباو «-(۲۳) (نيودتلا» يف يعفارلاو ۰6۲ ۹۹-)

 -۵۷/۳) يذمرتلاو ۲۷۱۳ / و ۲۸۰۵/۸۰ 4و ۸۰۱-۲۳۹۸/۸۰۱۲و ۲۲۹/۷۷۰/۲ و

 «هنسلا حرشا يف يوغبلا هقيرط نمو- ۰ /1:7“/:ور ۱۲۲۱۵/۵۱۵ ۸

 ۱6۵۵۱/۲۱۰ و ۱۵۳۷ /۲۰۰/۲) (قبقحتل ) يف يزوحا نباو )1141/۲۰/7

 ةفرعم» يف يقهيبلا هقيرط نمو- (75741/461١و ۱۲۲۳ /4۵۰/۲) «هدنسم» يف يسلايطلاو

 «یرکلا ننسلا»و ۲۲۹۸/۳(۰ ۲۵ /۲) (ىرغصلا ننسلا»و ۳۹۰۳/۸۲/۵(۰) «راثالاو ننسلا

 ٤۲۷( /۱۹/۱/۳-۱۵۰) «هننسا يف روصنم نب ديعسو «-(۲۱۲و ۸۸/٦ و ۱۹-۱۹۳ /6)

 /او )٤/ 11١5 «فنصلا» يف ةبيش يبأ نباو )١/ ۲۹١(-« «لماکلا» يف يدع نبا هقيرط نمو-

 )1710/16۹4 ۱۱ 1۱۱/۷۲۷ /۸و ۲۸۸۵/۲۰۰۷ ۷۱۲۷/۸۵ ۵

 يبنلا لوق هيف ءزج) يف ينيدملا -ميكح نب ميهاربإ نب دمحم نب دمحأ- ورمع وبأ هقيرط نمو-
 -۱۳۵ /8) «ریبکلا مجعملا» يف يناربطلاو (۵۲/۵۹) «اهادأف یلاقم عمس أرما هللا رضن :كي

 يف رجح نبا ظفاحلا هقيرط نمو- )۳۰۹/۱-۳٠٠/ ٥٤١( «نییماشلا دنسمدو ۲

 «راكذتسالا»و «(۲۹۸/۱۰-۲۹۹) «دیهمتلا» يف ربلادبع نباو -(۳۱۳/۲) «ربخلا ربخلا ةقفاوم»

 ۱۷۳/۸ )٤/ ۱٤۸-۷۲۷۷/۱٤۹ «فنصملا» يف قازرلادبعو -(۳۳۲۹/۱۱-۱۱۳/۲۳)

 هقيرط نمو-(158١/١17371١-59و8/646١1-7708/54و ۱۷۹۲۱/۱۸۱ ۷

 /۳۰۹/۱-۳۱۰) «نييماشلا دنسماو ((176-7/515/1775 /۸) (ريبكلا مجعملا» يف يناربطلا

 -7177/85) «دنسملا دئاوز»و ۳۹۵۲/۱۷ /۳) «للعلا» يف دمج ا نب هللادبعو « ١

 وبأو (۱۱۳۲/۵۹/۷و ۱۱۲۷/4۵ /۵) (ماكحألا رصتخما يف يسوطلاو ۳

 نب ورمع وبأو .(۲۳۵ص) «خوسنلاو خسانلا»و .(آ /۱) «ظعاولاو بطخلا» يف يوره لا ديبع

 ۲۷/۳-۱۰۲۳/۲۷۰(۰) (ىقتنملا» يف دوراجملا نباو .(07/604) «هثزج» يف ىنيدملا ميكح

 /۱۱و 7777/1774 /9) «راثآلا لکشم»و (۱۰4/۳) اراثآلا يناعم حرش» يف يواحطلاو

 --۱۳۵/۸) «ربکلا مجعلا» يف يناربطلاو «(۲۹۰ /۱) «لماکلا» يف يدع نباو ۵( ۸
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 - "۳۱ /۲) «هننس) يف ينطقرادلاو ۰۵۱/۳۱۰۳۰۹ /۱) «نیماشلا دنسم»و ۰۷ ۲۰۱۵/۱۳ 12

 /۱8) «دیهمتلا» يف لادبع نباو ۲4(۰/) «یربکلا ننسلا» يف يقهيبلاو ۲ ٩۶

 ليعامسإ نع قرط نم مهریغو .(0۰/14/۱) «باهشلا دنسم» يف يعاضقلاو .(۲۹۹ - ۸

 .هب يلهابلا -نالجع نب يدص- ةمامأ يبآ نع ملسم نب لیبحرش نع «شايع نبا
 .؟نسح ثیدح اذه» :يذمرتلا لاق

 نب ليعامسإ ةياور نم هنال ؛لاق امك وهو» :(۲4 /۷) «رشلا ردبلا» يف نقللا نبا لاق

 .«ماشلا لهأ نع ءيصمح وهو ملسم نب لیبحرش نع شایع
 .(حيحص نسح ثيدحا :ارخآ عضوماا يف لاقو

 ام شايع نب ليعامسإ» :لبنح نب دمحأ لاق» :(۲۱4 /5) (ىربكلا» يف يقهيبلا لاقو

 .«حیحصب سيلف ؛زاجحا لهأ نع یور امو .حیحص نییماشلا نع یور

 ؛يماش نع لیعامس) هاور امن ثيدحلا اذمو «"”ظافحلا نم ةعاجو يراخبلا لاق كلذکو

 .«ملعأ هّللاو

 -۱ع۲/۲) «(رينملا ردبلا ةصالخ» يف نقلملا نبا :-اذه- همالك لقنو «لاق امك وهو :تلق

 .هرقأو (۳

 .«هب ساب ال نييماشلا نع ليعامسإ ثیدحو» :«ةفرعملا» يف لاقو

 «.ثيذدحلا ريثك يصمح شایع نب ليعامسإو .. نسح ثيدح اذه» :رجح نبا ظفاحلا لاقو

 اذهو «ةفيعض مهريغ نعو «ةيوق نييماشلا نع هتياور نأ ىلإ يراخبلاو دمحأ بهذو ؛هيف فلتخم
 .«ملعأ هللاو ءأقلطم ليعامسإ فعض نم مهنمو «ةقث يماش نع هتياور نم

 .«يوق دانسإ اذه» :(۳۲۳ /۸) «ءالبنلا مالعأ ريسا يف يهذلا لاقو

 «ثيدحلا ميقتسم وهف ؛ةقث هنع ىور اذإ نييماشلا نع هثيدح ليعامسإ» :ىدع نبا لاقو

 .«ةصاخ نييماشلا ثيدح يف هب جتحيو هثیدح بتكي نم وه ؛ةلمجلا يلو

 نم اذهو :تلق» :(31577/5) «لیلغلا ءاورإ» يف -هللا همحر- ینابلالا مامإلا انخيش لاق

 لاق كلذل هنأكو ؛نسح دانسإلاف نیل هيف نکل ؛يماش ملسم نب ليبحرش ناف ؛مهنع هثيدح

 .(هجولا اذه ريغ نم ی ىنلا نع «ةمامآ يبأ نع يور دقو «بيرغ نسح ثیدح» :يذمرتلا

 .((حیحص نسح ثيدحا :رخآ ناكم يف لاق هتيأر مث

 يف رجح نبا ظفاحلا مالكل اعبت وه امنإ ليبحرشل -هللا همحر- انخيش نييلت :تلق

 - .(!نيل هيف قودص) :«بيرقتلا»

 و اد او و و مو اس و زا و "# ۱ يقدس ساه ساه #4 #8 98 و و ¥
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 يف ثيراوملا ضئارف مهل ةيصولا تخسن لب :ىرخألا ةفئاطلا تلاقو

 .(شراَوِل ةّيِصَو ال» :هلوقب كلذل نّيبملا وه ناك كي ينلا نأ ال ؛هللا باتك

 نأ زئاجو ؛ثيراوملا عم ةتباث مه ةيصولا نوكت نأ ارا ءاج ناك دق هنأ كلذو

 لد ؛«ثراوِل ةّيص ةبيصو ال» كي ينلا لاق اًملف ةيصولا تخسن ثيراوملا نوكت

 خسن يذلا وه هل ىنلا لوق نأ ال ءةيصولا تحسّن ثيراوملا نأ ىلع كلذ

 .مه ةيصولا

 خسن ىلع ليلد مهل ثيراوملا ضرف يف سيل :ىرخألا ةفئاطلا تلاقف

 كرابت- هللا نآل ؛مه ةيصولا تابثإ ىلع ليلد ثيراوملا ةيآ يف لب ؛مهل ةيصولا
 يف لاقف ءاياصولا دعب نم اهضرف امنإ هنأ ربخأ ثيراوملا ضرف نيح - ىلاعتو

 ۱۲ :ءاسنلا] )نيد ْوَأ اهب ىّصوُي ٍةَّيِصَو ٍدْعَب نم :ثيراوملا ضئارف بقع
 هتثرو رئاسل وأ ؛هيدلاول تيما ىصوأ اذإ- باتكلا رهاظ ىلع مزاللا ناكف
 ؛ایاصولا دعب نم مهثیراوم نوطعي مث ءاياصولا مهئاطعإب اوؤدبي نأ :-اياصوب

 .[۱ :ءاسنلا] نیک وأ اهب ىّصوُي مر ٍدْعَب نم :هلوقل

 :هلوق يهو ءريغال ةيصولا باجيإل ةخسانلا يه ةنسلا تناكف :اولاق

 هل نيبتل ؛لیبحرش يف ملعلا لهأ مالك ىلإ عجر ول -هللا هحر- انخيش نأ :يدقن يفو =

 :رخآلا هباتك يف ليبحرش قثو -هسفن- ظفاحلا نأ ىلع !«بيرقتلا» يف ظفاحلا هركذ ام فالخ

 مه -اذه- ليبحرش قثو دقو اميس ال «-هللا همحر- انخيش تاف ام اذه ؛«ربخلا ربخلا ةقفاوم)

 سغ نباو «-يرودلا سابع ةياور يف- نيعم نباو .دمحأ مامالا :مهنم : ؛ملعلا لهأ نم ريثك

 .مهريغو «نابح نباو يلجعلاو نامثع نب زيرحو

 .-هنع ىرخأ ةياور يف- نيعم نبا الإ هفعضي ملو

 !؟ليبحرشب قصلا يذلا نيللا نيأ نمف

 الف ءرسفم ريغ لمجم نيعم نبا مالكو اميس ال ؛ةجحب هيف ملكتي مل ءةقث لجرلا نأ :قحلاو

 نب ليبحرش قثو -هسفن- نيعم نبا نأ ىلع هيبنتلا عم .ةجحب هيف ملكتي لو هقئو نم قيثوت يغلي
 .ملعأ هللاو «نيرخآلا ملعلا لهأ لاوقأل هتقفاومل ؛حیحصلا وه اذه لعلو «ىرخأ ةياور يف ملسم
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 .(وثراَوِل ةّيص و ال

 ناو «ثراولا ريغل ةيصولا ةزاجإ بجوم -اًضيأ- باتكلا رهاظو :اولاق
 تقوی ملو ءاياصولا دعب نم ثيراوملا ضرف ام هنال ؛لاملا عيمج ىلع كلذ ىتأ

 زوجت ال اياصولا ناب مكح ل ينلا نا الولف سشکا الو «لقآ الو ءاثلث اياصولا
 باتكلا رهاظ ىلع ةزئاج تلثلا نم رثکاب ةيصولا تناكل ؛ثلثلا نم رثكأب

 .اياصولا يف ثلثلا ديدحتب تءاج ةنّسلا نكلو «همومعو

 نع .باهش نبا نع دعس نب ميهاربإ أبنأ :ىبحي نب ىبحي انثدح دح -۸
 سد نم عادولا ةجح ينال هللا لوسر ينداع :لاق ؛هیبآ نع .دعس نب رماع

 انأو .عجولا نم یرت ام يب غلب !هللا لوسر اي :تلقف «توملا ىلع هنم تيفشأ

 قيرط نم (۲۱۸/) «ىربكلا ننسلا» يف يقهيبلا هجرخأ - حيحص هدانسإ -۸

 .هب فنصملا

 ننسلا» يف يقهيبلاو (۱۲۵۰/۳-۱۱۳۸/۱۲۵۱) (هحيحص) يف ملسم مامإلا هجرخأو

 نب ىيحي نع مهتثالث ؛دمحم نب رفعجو ىيحي نب دمحم نب ىيحي قيرط نم (۲۱۸/۱) «یربکلا

 .هب یی

 «ةعزق نب ىيحيانث :(۳۹۳۰/۲۱۹/۷) «هحیحص» يف يراخبلا مامالا هجرخآو

 نب یسوم انث :(۱۷۹/۱۱-۱۳۷۳/۱۸۰)و سنوی نب هللادبع نب دمحأ انث :(41۰۹/۱۰۹/۸)و

 /۱۱۲و ۱۹۳ /۱۲۱-۱۲۲و ۱۹۲/۱۲۱ /۱) «هدنسم» يف يسلايطلاو يکذوبتلا ليعامسإ

 «هحیحص) يف ةناوع وبأو ۸/۳۲(۰) «صافو يبآ نب دعس دنسم» يف يقرودلا هنعو- 4

 ۳۱۸/۱۲۲۰ /۳) «ةباحصلا ةفرعم» يف يناهبصألا میعن وبأو ۵۷6 6۷۹-1۷۸ /۳)

 (یناشاو داحالا» يف مصاع يبآ نباو -(10۰/۸4/۲) «تافصلاو ءامسالا» يف یقهیبلاو

 «هدنسم) يف يشاشلا بیلک نب مشیماو .بساک نب دیه نب بوقعی انث ۸

 دواد نب نامیلس قیرط نم (۷۸/۳-۵۷/1۷۹) «هحیحص) يف ةناوع وبآو ۰۸۷ ۱۲ /۱)

 قیرط نم( 0) يقهيبلا هقیرط نمو- ؛هثیدح» يف رافصلا دمحم نب ليعامسإو ؛يمشاهلا

 «نيثدحملا تافيحصت» يف يركسعلا هنعو- يضاقلا بوقعي نب فسويو «بدؤملا دمحم نب سنوي
 .هب يرهزلا دعس نب ميهاربإ نع مهتينامث ؛هللادبع نب دلاخ نب دمحم انث :-(۲۰۲-۲۰۱/۱)

 .هدعب ام رظناو
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 «ال» :لاق ؟يلام يشلثب قدصتأفأ ؛ةدحاو يل ةنبا الا ىنثري سيلو «لام وذ

 كرو رذت نإ كن یک ثلْثلاَو ءثلثلا ؛ال» :لاق ؟هرطشب قدصتأفأ :تلق

 اهب يه فلت تتلو سا دوی لاَ فلت نم ها
 .«كِتأرما يف ذ يف اَهلعْجَت ةَمقللا یتح اهب ترج الإ ؛هللا هج هج

 نع يرهزلا نع رسم أبن :قازرلا دبع أبنأ :قاحسإ انثدح --۹

 ننسلا» يف يئاسنلاو ۱۲۵۲ /۳) اهحیحص) يف ملسم هجرخآ - حیحص هدانس) -۱۹

 - ۷۲۲۱ /۲۵۱/۱۲-۲۵۲) (هحيحص) يف نابح نسباو 4۱۱۲ /۲۷۹/۸) «یربکلا

 نب قاحسا نع مهتئال ؛-(هیوریش نبا) ب فورعلا- يدزالا دمحم نب هللادبع انث :(«ناسح)

 .ءاوس هدنسب -«هدنسم» يف اذهو- هیوهار

 - ۱۳۳/۱۷۵۱۷ /۱) «هدنسم» يف ديمح نب دبعو ۱۵۲/۱۰۹/۳(۰) دمحأ هجرخآو
 ۱۱۰ /۲) «هتخیشم» يف يراخبلا ناو( ۲ ) (هحیحصا) يف ملسم هنعو- (!بختنم»

 نب دمحم نع (۵۷۷۷ 1۸۳-۸ /۳) «هحیحص) يف ةناوع وبأو ۵ ۲ ۲

 ؛یلعالادبع نب نسحلاو يملسلا فسوي نب دمحأو حابصلا نب قاحسإ نسب دمحمو لهس
 انث 5037١(-: /۳۱۲ ۱۱۹۲-۱۱۱۳ /۲) (هتخيشم) يف يراخبلا نبا هقيرط نمو- يناربطلاو

 ٠٤/ /۹) هل «فنصلا» يف اذهو- قازرلادبع نع مهتعبس ؛يربذلا میهاربا نب قاحسإ

 .هب ۷ ١(-

 .«حیحص ثيدح اذه» :يراخبلا نبا لاق

 :ارمعم عباتو

 هللادبع انث :(۱۲۹۵ /۱۱6 /۳) «هحیحصا يف يراخبلا هجرخآ :سنآ نب كلام مامالا -۱

 يف يواحطلا هقیرط نمو- (۵۳۷/۳۸۹) «ةروثأملا ننسلا» يف يعفاشلاو «يسينتلا فسوي نبا

 ارافالاو ننسلا ةفرعم» يف يقهيبلا هقيرط نمو- (۰:/۲۱۲۸ /۷) (راثآلا لکشم»

 (۳۱۸/۱-۳۹۹) «خیراتلاو ةفرعملا» يف يوسفلا نایفس نب بوقعیو - ۷ ۷۷۸۵

 (هدنسما يف يشاشلا بيلك نب مثيطاو (-(7578/5) «ىربكلا ننسلا» يف يقهييلا هقیرط نمو-

 هللادبع نع (۱۳۶/۱-۵۳۱/۱۳۷) «ةیاحصلا ةفرعم» يف يناهبصالا میعن وبأو ۳ )

 'هحيحصا يف ةناوع وبآ هقيرط نمو- ؛اطولا» يف بهو نب هلادبعو «يبنعقلا ةملسم نبا
 -/ ۲۲۰ /۱۳ و ۲۱۲۸ /4۰ /۷) (راثآلا لکشم» يف يواحطلاو 9۷۱۸ / ۰ ۳)
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(or Y=ط- ۲۳۰/۵۳ /5) «یرغصلا ننسلا»و ۲۱۸ /) «یربکلا ننسلا» يف يقهيبلاو  

 نب بعصم ثييدحا يف يوغبلا مساقلا وبأو «-(توريب ط- ۲۳۱۸/۳۹۹ /۲ وأ دشرلا راد

 -۳۳۳/۲۰) «قشمد خيرات» يف ركاسع نبا هقيرط نمو- )٦۸-1۹/ ۸٤( «يریبزلا هللادبع

 يف ىلعي وبأو «يريبزلا هللادبع نب بعصم نع (۸۵/۱۵۰/۱) «هدنسم» يف يشاشلاو ۵

 ديوس انث ۳۳۳-۳۳۹ /۲۰) «هخیرات» يف ركاسع نبا هقيرط نمو- (487 5/١50 /۲) «هدنسما

 ننسلا» يف يقهيبلا هقيرط نمو- )778/١-3794( «خيرأتلاو ةفرعملا» يف يوسفلاو «ديعس نب

 /۴۹۹ /۹) «یربکلا ننسلا» يف يئاسنلاو ريكب نب هللادبع نب ىيحي انث :-(75074 /5) «یربکلا

 ۵۹۹/۳۸۵۳۸6 /۱۳) «هحيحص) يف نابح نباو مساقلا نب نهرلادبع قيرط نم ۲

 خيرات» يف ركاسع نباو ؛(۲۸۲-۱۵۹/۲۸۳ /۵) (ةئّسلا حرش) يف يوغبلاو «(«ناسحإ» -

 نب كلام مامإلا نع مهتعست ؛يرهزلا بعصم يبأ نع قرط نم- (۳۳۶/۲۰-۳۳۵) «قشمد

 -۵۰۷ /۲ و «یشیللا ىيحي نب ىيحي ةياور - )1١١/4-1587/15 هل «أطوملا» يف اذهو- سنأ

 لو ء.مساقلا نبا ةياور - ۱۲۳-۱۸/۱۲و .يرهزلا بعصم يبأ ةياور - ۸

 نب ديوس ةياور - 1٤٤ /7591/-795و سکب نبا ةياور- ب /۱۳۳ لو «ینعقلا ةياور -

 .هب -(ينابيشلا نسحلا نب دمحم ةياور - 7 ۲۵ 4و «يناثدحلا دیعس

 .(هتحص ىلع قفتم ثيدح اذه» :یوغبلا لاق

 ةحص ىلع ملعلا لهآ قفتا دق ثيدح اذه» :(۳۷۵/۸) «ديهمتلا» يف ريلادبع نبا لاقو

 .«ةيصولا رادقم يف الصأ ءاهقفلا روهمح هلعجو «هدانسإ

 .«هدانسإ ةحص يف فلتخي ال ثيدح اذهو» :(۳۰/۲۳) «راکذتسالا» يف لاقو

 :هيبئت

 .«!كلام ثيدح نم «حيحصلا» يف ملسمو يراخبلا هجرخآ» :(ةفرعملا» يف يقهيبلا لاق

 اذه ؛هنم ملق قبس -ملعأ هللاو- هلعلف .كلام ثيدح نم «ملسم حيحصا يف هرآ ۸ :تلق

 .(عوبطملا» يف دوجوم وه ام حص نإ

 «درفلا بدألا»و «(07/117757/1) «هحيحص) يف يراخبلا هجرخأ :ةزمح يبأ نب بيعش -۲

 .هب بيعش نع «يصمحلا ينارهبلا -عفان نب مكحلا- ناميلا وبأ انث )1/٤٠١-٠١٠/۷٥۲(:

 >نب رهاطلا وبأ انث :(۱۲۵۲/۳) (هحیحص) يف ملسم هجرخآ :يليآلا ديزي نب سنوي -۳

FEMهمم م هدير مم اد هه هد مم" ع از و و او 5 "8 هاش  

 !!يراخبلا مامولل قيرطلا هذه ورع هيلع ىلعملا تاف دقو 0
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 نب سنوي انث :(۵۷۱۸/4۸۰ /۳) «هحبحص) يف ةناوع وبأو «ییجتلا ىيحي نب ةلمرحو حرسلا =

 ۵۳-۲۳۰/۵ /7) (ىرغصلا نئسلا»و :.(7558/57) «ىربكلا ننسلا» يف ىقهيبلاو «یلعالادبع

 ؛بكحلادبع نب هللادبع نب دمحم قيرط نم (توريب ط - ۲۳۱۸/۳۹۹/۲ وأ ءدشرلا راد ط -

 .هب ديزي نب سنوي نع .-هل «أطوملا» يف اذهو- بهو نب هللادبع نع مهتعبرأ
 (هحیحص) يف یراخبلا هجرخأ :"نوشجالا ةملس يبأ نب هللادبع نب زيزعلادبع - 5

 )١١١/١/ «هدننسم» يف يسلايطلاو ‹يكذوبتلا ليعامسإ نب ىسوم اش ۵۲۳ ۰)

 ةفرعم» يف يناهبصالا ميعن وبأ هقيرط نمو- (۱۹۶ /۱۱۲و ۱۹۳ /۱۲۰۱-۱۱۲و ۲

 قیرط نم (۸۱:/۵۷۷۱۹-:۸۰/۳) «هحیحصا يف ةناوع وبأو -(۳۱۰۸/۱۲ ۲۰ /۳) «ةیاحصلا

 .هب زیزعلادبع نع مهتعبرآ ؛فلخ نب دمحأو «ينالقسعلا سایز يبأ نب مدآ

 انث ۸۹/۱۵ /۱) «هدنسم» يف يشاشلا بیلک نب مثيلا هجرخآ :ناسیک نب حلاص -0

 .هب حلاص نع «هيبآ نع «يرهزلا دعس نب ميهاربإ نب بوقعی نع «يرودلا دمحم نب سابع
 (۵۷۷۱/۸۱/۳) «هحیحص) يف ةناوع وبأ هجرخأ :يخونتلا زيزعلادبع نب ديعس -1

 .هب هنع رهسم يبآ قیرط نم

 نیاو )٩۹/۳۷(( ادعس دنسم» يف يقرودلا هجرخآ :يطساولا نيسح نب نایفس ¥

 .هب نايفس نع ۳" نوراه نب ديزي نع (۳۹۱-۳۹۲ /۸) «دیهمتلا» يف رلادبع

 حتفا - )1١/ ۳۱١-۳٤٤۲/۳۱٣ «هدنسما يف يمرادلا هجرخأ :قاحسإ نب دمحم -۸

 .هب قاحسإ نب دمحم نع «نوراه نب ديزي انث :(«نانلا

 :هعبات يرهزلا عبوت دقو

 )١/ «هحيحصا يف يراخبلا هجرخأ :فوع نب نهرلادبع نب ميهاربإ نب دعس -۱
 /7) «یبتجا» يف ىئاسنلاو 1١75-١70(. /۳) «ىربكلا تاقبطلا» يف دعس نباو .(372417 ۳

 يواهرلا كلملادبع نب ناميلس نب دمحأ انث :(۱۰۲-0۶۲۱/۱۵۳/) «یرکلا نئسلا»و (۲

 هقيرط نمو- «كامسلا نبا ةياور- هئزج» يف قاحسإ نب لبنحو «يئاسنلا روصنم نب ورمعو
 نب ورمع نب جرفلا حتفلا يبأ نب دمحأ سابعلا وبأو .(۱۸/۹) «ىربكلا ننسلا» يف يقهيبلا

 يف ةزرغ يبأ نب مزاح نب دمحأو ٤١(-« /70-709/) «ةیدادغبلا ةخيشملا» يف يومآلا ةملسم

 -2(508/95849١-؟8م١ /۵) «ةنسلا حرش) يف يوغبلاو ) يقهيبلا هقیرط نمو- «هدنسم)

 .نون هرخآ تمومضم ةمجعم اهدعب «ميجلا رسکب ()

 !!(سنوی) ىلإ «دیهمتلا» يف تفرحت (ب)
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 نب يلع انث :-(4 71۷ /۷) يقهيبلا هقيرط نمو- يناربطلاو -(۱۹۳ /۱) «ليزنتلا ملاعم»و =

 يذمرتلا ليعامسإ وبآ انث :(۵۷۷۲ ۸۱-۸۲ /۳) (هحيحص) يف ةناوع وبأو زیزعلادبع

 مهلك ؛يسوسرطلا ةيمأ وبآ انث :(۸۲/۳:/۵۷۷۳)و «ينارحلا دواد وبأو هيويح نب دمحو

 نع «يروشلا نایفس نع «يئالملا -نیکد نب لضفلا- میعن يبآ نع -ًالجر رشع دحآ مهتدعوس

 .هب دعس

 .؟هتحص ىلع قفتم ثيدح اذه» :یوغبلا لاق

 :يئاللا میعن ابآ عباتو

 ميعن وبأ هقیرط نمو- (۱1۸۸/۸۳/۳) دمحأ هجرخآ :يدهم نب نهرلادبع -أ

 يئاسنلاو «(۷ /۳۰) «دعس دنسم) يف يقرودلاو -(۹۳-۹6 /۱) «ءایلولا ةيلح» يف یناهبص الا

 /۲۷۹/۸و ٦٤۲۲ /۱۵۳و 1۱۲۸۵/۱۰۳ /5) (ىربكلا نتسلا»و ؛(۲۲/۲) «یسبتجا» يف

 :(۱۲۸/۲-۸۰۱۳/۱۲۹) «هدنسم» يف يلصولا ىلعي وبأو سالفلا يلع نب ورمع انث ۳

 .هب يدهم نب نمرلادبع نع مهتعبرآ ؛يئاسنلا -برح نب ريهز- ةمثيخ وبآ انث
 ۵۳۵/۷ ۹/۹) «هصحیحصا يف یراخبلا هجرخأ :يدبعلا ريثك نب دمحم -ب

 .هب ربثک نب دمحم نع امهالک ؟ىنثملا نب ذاعم انث :-(5 70۷ /۷) يقهيبلا هقیرط نمو- يناربطلاو

 ءروصنم نب قاحس) انث :(۱۲۵۲ /۳) «هحیحص» يف ملسم هجرخا :يرفحلا دواد وبا -ت

 .هب يرفحا -دیبع نب دعس نب رمع- دواد يبآ نع
 يف یلعی وبأو ۱4۸۲ /۷۸-۷۹و ۱:۸۰ /۷۷/۳) دمحأ هجرخآ :حارجلا نب عيكو -فر

 هل ؛دهزلا» يف اذهو -حارجلا نب عیکو نع امهالک ؛برح نب ريهز انن ۰ /۸۱/۲) «هدنسم)

 .هب- (۱۰۳ /۳۲۸/۱)

 ان :(۸۲:/۵۷۷۳ /۳) «هحیحص)» يف ةناوع وبآ هجرخآ :مامه نب قازرلادبع -ج

 .هب -(۱5۳۵۸/۵/۹) هل «فنصملا» يف اذهو- قازرلادبع نع «يربدلا ميهاربإ نب قاحسإ

 تاقبطلا» يف دعس نبا هجرخآ :يريبزلا -ريبزلا نب هللادبع نب دمحم- دمحأ وبأ -ح

 .(۱۳/۳-۱۳۵) «یرکلا

 نمو- «هدنسم» يف ةزرغ يبأ نب مزاح نب دمحأ هجرخآ :يسبعلا یسوم نب هللادیبع -خ

 /۲۸۱-۲۸۲ /0) «ةنُسلا حرش» يف يوغبلاو (۱۸/۹) «ىربكلا ننسلا» يف يقهيبلا هقيرط
 وبأ انث ٥۷۷۳(: /487 /۳) (هحيحص) يف ةناوع وبأو .-(۱۹۳ )١/ «ليزنتلا ملاعم»و ۸

 .هب هللاديبع نع امهالك ؛ةيمأ

 = انث :-(47۷/۷) يقهيبلا هقيرط نمو- يناربطلا هجرخأ :يبايرفلا فسوي نب دمحم -د
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 ةجح يف ی هللا لوسر عم تنك :لاق ؛هيبأ نع «صاقو يبأ نب دعس نب رماع
 اي :تلقف لكي هللا لوسر ينداعف .تولا يلع ىفشأ اضرم تضرمف «عادولا

 :لاقف ؟يلام يثلثب يصوأفأ «يل ةنبا الا ىنثري سيلو «ريثك يلام ّنإ !هّللا لوسر
 یک ثلثلا» :لاق يلام ثلثبف :تلق الا :لاق ؟يلام رطشبف :تلق ۷۱

 نوففکتی ةَّلاَع مهکرتت نآ نی ريح ءابزغآ َكَنَرَو كرت 5 نإ ادعس ای كن
 .«َساَتلا

 .هوحن دانسإلا اذهب يرهزلا نع «نايفس أبنأ :قاحسإ انثدح -۰

 .هب هنع میرم يبأ نبا=

 (هحيحص# يف يراخبلا هجرخآ :يرهزلا صاقو يبأ نب ةبتع نب مشاه نب مشاه -۲

 رحبلا» يف رازبلاو «-يدادغبلا زازبلا ميحرلادبع نب دمحم - ةقعاص انث :(۲۷ 5/759 /5)

 هقيرط نمو- «جرختسلا» يف يليعامسإلاو «يدادغبلا ءاجر انث :(۱۱۳۰/۳۳۸/۳) ؟راخزلا

 .يدع نب ايركز نع مهتثالث ؛ناذاش نب رذنملا قيرط نم- (؟5597/5) «یرکلا ننسلا» يف يقهيبلا

 نب دیلولا نب عاجش انث ۰ ‘N ) دعس دنسم» يف يقرودلاو يرازفلا ةيواعم نب ناورم نع

 .هب مشاه نع امهالك ؛ينوكسلا سيق

 .دعس نب رماع نع ىرخأ قرط ثيدحللو
 .حيحص هدانسإ - ۰

 ١5/ /۱۲) «هحیحص) يف يراخبلا هنعو- )57/757/١( «هدنسم» يف يديمحلا هجرخأ

 يف ةناوع وبأو )١/ ۲٠١/ 4٠(-« «ةعومجملا دئاوفلا ةراثإ» يف يئالعلا هقيرط نمو- ۳

 يف ربلادبع نباو ۱۸/۹(۰) «یربکلا نئسلا» يف يقهيبلاو ,(ةا/”٠55/5/8 /۳) (هحیحصا

 -۱۲۸/۱/۳) «هننسا يف روصنم نب دیعسو ۱۵/۱۲۳ /۳) دمحأو ۳۷ /۸) (ديهمتلا

 /۹٩۵ق) «دنسمل دنسملا» يف ةبيش يبأ نب ءاو ۱۳ /۳) «یرکلا تاقبطلا» يف دعس نیاو ۳۹

 يبآ نب او ( ۲ /۲) (هحیحص) يف ملسم هنعو- (۱۰۹۲۰/۱۹۹/۱۱) «فنصلا»و «(أ

 يف يعفاشلاو -(۲ /۱۳۱/۱) «ةنّسلاهو (۲۱۷/۱۷۱/۱) «يناشلاو داحالا» يف مصاع

 ايناشلاو داحالا» يف مصاع يبأ نبا هنعو- (۳۸۸-۵۳۱/۳۸۹) «ةروثأملا ننسلا»

 نب ددسمو -۵) «راثالاو ننسلا ةفرعما يف يقهيبلاو ۰6۲۱۷ /۱۷۱/۱)

 = -(۸۱۳/۲) «ثيدحلا بيرغ» يف يبرحلا قاحسإ نب ميهاربإ هنعو- «هدنسم» يف دهرسم
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 - «هدنسما يف يندعلا رمع يبأ نباو «ديعس نب ةبيتق انث :(۱۲۵۲/۳) «هحیحص» يف ملسمو-
 وبأهنعو- (۱۱۲-۲۸۲/۱۱۳ /۳) دواد وبأو )٤/ ٤۳۰-٤۳۱ /5١١5(-« يذمرتلا هنعو

 فلخ يبآ نب دمحأ نب دمحمو ةبيش يبأ نب نامثع انث 5٠١//07/51(-: /۳) «هحیحص» يف ةناوع

 /8و 1570 ١57/ /5) «یربکلا ننسلا»و .(۲۶۱/۲-۲۲) «ىبتجملا» يف يئاسنلاو «يملسلا

 ۹۰۳-۹۰4 /۲) هجام نباو «يشرقلا ريثك نب ديعس نب نامثع نب ورمع انث ۹۱۲ ۱

 /۲۸/۱-۲۹) «ديحوتلا» يف ةميزخ نباو «يزارلا ةلجنز نب لهسو رامع نب ماشه ان 4

 يف ىلعي وبأو «يزورملا نسحلا نب نيسحلا انث :الاق ؛(۹۰۳-۲۷۰۸/۹۰ /۲) هجام نباو ۲

 انث :الاق ؛(١715/1١-5١1) (ريبكلا خيراتلا» يف ةمثيخ يبأ نباو ۰۷۷/۹۲ /۲) «هدنسما

 ٠١/ /۲) «ةباحصلا مجعم» يف يوغبلا مساقلا وبأو «يئاسنلا -برح نب ريهز- ةمثيخ وبأ
 نب دمحأ انث :(۱۰۸۵ )۲۹۳/۳-۲۹٤/ «راخزلا رحبلا» يف رازبلاو ءسنوي نب جيرس انث ۷

 ءزجاو ء(0۹ )۲٤۸-۲٤۹/ (هثيدح نم ءزجا يف يزورملا دسأ نب ىيحي نب ايركزو .یضلا ةدبع

 )١/ «هدنسما يف يشاشلا بيلك نب مشیما هنعو- )۷٤/ ١5( «ةنييع نب نايفس ثيداحأ هيف

 «یرکلا ننسلا» يف يقهيبلاو ء(١٠٦٠0۷ ٤6۷۹4/ /۳) هحیحصا يف ةناوع وبأو .( 64

 (قشمد خيرات» يف ركاسع نباو 0۲۸۵ /۵) «ةنْسلا حرش) يف يوغبلاو 0 ٩/۰۱۸

 يف ةميزخ نباو .-۲ ۲۲۰-7۲۱ /۱) «ةعومجملا دشاوفلا ةراث» يف يئالعلاو ۰۲۸۱-۲۸۰ /۲۰)

 («ناسحٍ]»- ۲۰/۱۰-۲۹/۱) «هحیحص» يف ناسبح نباو ۱۳ /۲۸/۱-۲۹) «دیحوتلا»

 «هحيحصا يف ةناوع وبأو يرصبلا راطعلا رابجلادبع نب ءالعلا نب رابطادبع نع

 -۳۹/۷) «راثالا لکشم»و ۳۷۹/۶(۰) «راثالا يناعم حرش» يف يواحطلاو ۵۷۰۵ /1۷۹/۳)

 يف یشالعلاو ۳۷5 /۸) «دیهمتلا» يف ربلادبع نباو ؛(۲۱۹/۱۳-۵۲۲۱/۲۲۰و ۰

 يف ةميزخ نباو یلعالادبع نب سنوي نع )۲۲۲/۱-٩۱/۲۲۳( «ةعومجملا دئاوفلا ةراثإ»

 يقرودلا ميهاربإ نب بوقعيو يموزخملا نه رلادبع نب ديعس انث :(۱۲ /۲۸/۱-۲۹) (ديحوتلا)

 رصتخ» يف يسوطلاو « 7/516 /6) (ىقتنملا» يف دوراجلا نباو .ثیرح نسب نيسحلاو

 نب رفعج وبأو .ئرقملا نب ديزي نب هللادبع نب دمحم انث :الاق :(۱۱۲۷ /۵6 /۷) «ماكحألا

 ركاسع نباو :.(1774/57-75579) («ىربكلا» يف يقهيبلا هقيرط نمو- (هثيدح» يف زازرلا يرتخبلا

 )17717/١- «ةعومجملا دئاوفلا ةراثإ» يف يئالعلاو ۱۰۷۷ /۸۰۷-۸۵۸ /۲) «خویشلا مجعما يف

 يف يسوطلاو ءرصن نسب نادعس انث :-(۱۲۳۱-۱۲۰ )١/ (ءالبنلا مالعأ ريس» يف يهذلاو ۳۳

 (هحیحص) يف ةناوع وبأو ءيرهزلا دمحم نب هللادبع انث :(۱۲۲۷ /۵6/۷) «ماکحالا رصتخ»

 ةاقتنملا دئاوفلا نم هيف ءزج» يف یدنقرمسلا -دمحأ نب نامثع- ورمع وبأو ۵۷۲۵/۷۹/۳

 --۲ ۱۲ /۱) «ةعومجملا دئاوفلا ةراثإ» يف يئالعلا هقيرط نمو- (۷ /145-1417) «يلاوعلا ناسا
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 نب كلملا دبع نع «رباج نب دمح ًابنأ :ىبحي نب ىبحي انثدح ١-
 يصوأ :هل تلقف هِي ينلا ينداع :لاق ؛هيبأ نع ءدعس نب بعصم نع «ريمع
 معنا :لاق ؟ثلئلابف :تلق «ال» :لاق ؟رطشبلاف :تلق ««ال» :لاقف ؟هّلك يلام
 .( یک وا نیک تلئلاو

 انث :(۱۹۳> ٩۲۱ /۳) «مجعلا» يف يبارعالا نباو يلمرلا نابیش نب دمحأ انث :الاق ؛-(۲ ۱۳-

 ةراثإ» يف يئالعلا هقيرط نمو- ؛هئزج» يف يئاطلا برح نب يلعو يمرخلا بويأ نب هللادبع
 .هب ةع نب نایفس نع الجر نوال مهتدعو- مهلك ۲-۳ /۱) «ةعومجملا دئاوفلا

 .(هيلع قفتم حیحصا :ركاسع نبا لاق

 .(يرهزلا نع قرط نم هيلع قفتم» :یهذلا لاقو

 ماع سيلو ؛:ةكم حتف ماع ناك كلذ نأ ةنييع نبا دنع عقو نكل ؛الاق امك امهو :تلق
 .ثيداحأ دعب هللا ءاش نإ هيلع هيبنتلا يتأيس امك ةذاش ةظفللا هذهل هتياورو !!عادولا ةجح

 .هجولا اذه نم فنصملا هب درفت - (ىرخألا هقرطب حيحص وهو) فيعض هدانسإ ١-

 :عبوت هنكل «يماميلا رباج نب دمحم فعضل ؛فیعض دنس اذهو :تلق

 ءايركز نب مساقلا انث :( 3/18/1567 /۳) (هحيحص) يف ملسم مامإلا هجرخآ دقف

 (راثآلا يناعم حرش» يف يواحطلا هقيرط نمو- (أ /۱۷3) «هدنسم) يف ةبيش يبأ نباو

 ٤۸٤/ /۳) «هحیحص) يف ةناوع وبأو -(۳۷۹/۸) «دیهمتلا» يف ريلادبع نباو (۷۶)

 نب ةدئاز نع «يفعجلا يلع نب نيسح نع مهتئالث ؛يفعحلا نمحر لادبع نب دمحم انئدح ۸

 .هب ريمع نب كلملادبع نع .ةمادق

 «هحيحصا) يف ةناوع وبأو ۱۱۶۷ /۳۶۱/۳-۳۶۷) «راخزلا رحبلا» يف رازبلا هجرخأو

 .هب ةدئاز نع «يقرلا ورمع نب ةيواعم نع نيقيرط نم ۸ /*)

 :ةمادق نب ةدئاز عباتو

 ١- (هحيحص# يف ةناوع وبأ هجرخأ :يوحنلا نهرلادبع نب نابيش )۳/ ٤۸٤/ 8١/اه(

 .هب نابيش نع امهالك ؛يسبعلا ىسوم نب هللاديبعو ينالقسعلا سايإ يبأ نب مدآ قيرط نم
 يبأ نب دعس دنسم» يف يقرودلا هجرخآ :يركشيلا -هللادبع نب حاضولا- ةناوع وبأ -۲

 ٤۸٤/ /۳) «هحیحص) يف ةناوع وبأو «يكذوبتلا ليعامسإ نب ىسوم انث :(18/۱۲۰) «صاقو

 يبأ نع مهتثالث ؛دامح نب ىيحيو يسلايطلا -كلملادبع نب ماشه- ديلولا يبأ قيرط نم ۲۱

 .هب ةناوع
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 «ةبعش انت :-رفعج نبا :ینعی- دمحم انث :راشب نب دمحم انثدح ۲

 لخد :لاق ؛هيبأ نع .دعس نب بعصم تعمس :لاق ؛برح نب كامس نع

 يلاب يصوأ !هللا لوسر اي :تلقف يندوعي ضيرم انآو ةَ هللا لوسر ىلع

 :تلق ««ال» :لاق ؟فصتنلابف :تلق ««ال» :لاق ؟هییلثبف :تلق ««ال» :لاق ؟هلک

 .تکسف ؟تلللابف

 :دمح لاقو ءأبنأ :قاحسا لاق- ىيحي نب دمو «قاحس) انثدح -۳

 481/۱۸۷ ۸/۶و ۲۰۲ ۳) (هحیحص) يف ملسم هجرخآ - حیحص هدانس) كقف

 ؛ینادمطا دمحم نب رمع انث :(«ناسحإ) - 5447 /565-567 )١60/ «هحیحص» يف نابح نباو

 ۱ .هب -رادنب- راشب نب دمحم نع امهالک

 / ٤و ۱۲۵۹۲ /۳) «هصیحصا يف ملسمو ۱۹۳-۱٦1٤/۱1٤) /۳) دمحأ هجرخأو

 «ىنځملا نب دمحم انث :الاق ؛(۱۱4۹/۳ ۳۷-۸ /۳) «راخزلا رحبلا» يف رازبلاو 4 ۸

 .هب -ردنغ- رفعج نب دمحم نع امهالك

 .هدعب ام رظناو

 .حيحص هدانسا -۳

 اهحیحص) يف ةناوع وبآو .(44/۹۲) «صاقو ىبأ نب دعس دنسم» يف یقرودلا هجرخآ

 ميهاربإ انث :(۱۱۰ ۱/۲۲۸ /4)و «ينارحلا -فیس نب نامیلس- دواد وبآ ان ۲ /۳)

 /7) «ىربكلا ننسلا» يف يقهيبلا هقيرط نمو- «هشیدح» يف رافصلا لیعامساو «قوزرم نبا
 .هب ريرج نب بهو نع مهتعبرأ ؛يدانلا نب هللاديبع نب دمحم انث :(8

 ىرخأ قيرط نم -مدقت امك- هجرخآ دقو «ملسم طرش ىلع حيحص دنس اذهو :تلق

 .هب ةبعش نع

 :ريرج نب بهو عبوت دقو

 ديعس نب ىيحي انث :(۳۳-۰-۱۵7۱۷/۱۳۷) «هدنسما يف دمحأ مامإلا هجرخآ دقف

 نب رضنلا قيرط نسم )1١4٠/١-8/١575/( «هدنسم» يف يشاشلا بيلك نب مثيهلاو ؛ناطقلا

 0۷۷۵/۸۲ /۳) هحیحص) يف ةناوع وبأو )۹٠/ ٤١(« ادعس دنسما يف يقرودلاو «ليمش

 -( ۵ /۱۱۸/۱-۱۷۰۱) هل «دنسلا» يف اذهو- يسلايطلا نع قرط نم (۱1۱۰۷/۲۲۸/؛و

 = .هب هبعش نع مهتثالث
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 نب بعصم نع .برح نب كامس نع «ةبعش انث :ریرج نب بهو -انئدح

 نع «ةداتق نع «مامه انث :ديلولا وبأ انث :ىيحي نب دمحم انثدح -84

 وهو هيلع لخد لک يبنلا نأ :هيبأ نع «دعس نب دمحم نع ءريبج نب سنوي
 ؛ةدحاو ةنبا الا ل سيل هنإ !هللا لوسر اي :تلقف قنبا الا هل سیلو تکه

 ؟ثلثلابف :تلق «ال» :لاق ؟رطشبلاف :تلق ,«ال» :لاق ؟هلک يلام يصوأفأ

 .(ٌريبك ثلثلاو «ثلثلا» :لاق

 :هعبات هیلع ةبعش عبوت دقو =

 ملسم هنعو- ( /۱۲ ق) اهدنسما يف ةبيش يبأ نبا هجرخأ :يفعجلا ةيواعم نب ريهز ١-

 ملسمو «(۱۱۲/۲-۷۸۲/۱۱۸) «هدنسما يف ىلعي وبأو )٤/ ۱۸۷۷/ ٤۳(-« (هحیحص) يف

 (هحيحصا يف ةناوع وبأو .برح نب ريهز انث :الاق !(1//17/1481/17و )8/ ١8/1567/1

 نع «بیشالا ىسوم نب نسحلا نع مهتثالث ؛يناغصلا قاحسإ نب دمحم انث :(0۷۷۱/۸۲/۲)

 .هب ريهز

 نم( ۷۷۸۲ /9) «هحیحص) يف ةناوع وبآ هجرخآ دقف :یسوم نب نسحلا عبوت دقو

 .هب ريهز نع امهالک ؛نیعآ نب دمحم نب نسحلاو «يليفنلا -دمح نب هللادبع- رفعج يبآ قیرط
 انث :(۲4/۱۵/۱) «درفلا بدألا» يف يراخبلا مامالا هجرخآ :سنوی نب ليئارسإ -۲

 .هب ليئارسإ نع .فسوی نب دمحم

 حتف» - ۳۱/۳۱۵ /۱۰) !هدنسم» يف يمرادلا هجرخآ - حيحص هدانس)ا -4

 .هب يسلايطلا -كللادبع نب ماشه- دیلولا وبآ انث :(«نانلا

 «ىبتجلا» يف یئاسنلاو «يدهم نب نهرلادبع انث :(۱۸9/۸۱/۳) دمحأ هجرخأو

 -۱۵ /6) «راخزلا رحببلا» يف رازبسلاو .(147۹/۱۵۵/) «یرکلا نتسلالو ( )

 ۰۱۳۰ /۳) «یربکلا تاقبطلا» يف دعس نباو ؛ریرضلا لاهنلا نب جاجحلا قیرط نم 57

 .هب ىيحي نب مامه نع مهتئالث ؛ملسم نب نافع نع (۵۷۸۸/۸۱/۳) (هحیحص) يف ةناوع وبأو

 .حیحص دنس اذهو :تلق

 يف دلخ نب يقبل ا هازعو (۲۱۸/۲) «ریبکلا عماجلا» يف يطويسلا اهرکذ قیرطلا هذهو

 .يناهبصألا ميعن يبأو !هدنسم)
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 نب دعجلا انث :ناطقلا ديعس نب ىيحي انث :راشب نب دمحم انثدح -۵

 .ةكمب يل ىوكش تيكتشا :دعس لاق :تلاق ؛دعس تنب ةشئاع ينتثدح :سوأ

 الام تكرت يْنِإ !هَّللا لوسر اي :تلقف «يندومي ةَ هللا لوسر يلع لخدف
 :لاق ؟ثلللا امل كرتأو «يلام يثلثب يصوأفأ ؛ةدحاو ةنبا الا يل سيلو ءاريثك

 :تلق ««ال» :لاق ؟فصنلا اه كرتأو «يلام فصنب يصوأفأ :تلق ««ال»

 .اثالث- رک ثلثلار «ثلثلا» :لاق ؟نيشلثلا اه كرتأو «ثلثلاب يصوأفأ

 هل میآو ادعس فشا لا :لاقو .یتهبج حسمف «ىتهبج ىلع هدي عضوو

 !ةعاسلا یتح هدي درب دجآ تلز امف :لاق «اُهترجه

 نع هیبآ نع «ةورع نب ماشه انث :میکو ًابنآ :قاحسا انثدح - 5

 ركاسع نبا هقيرط نمو- ١417/4( /1-9/5/ا /۳) دمحأ هجرخأ - حيحص هدانسإ -۵

 -(۱۰۱۳/۲۱۲/۳) «ةراتخلا ثيداحألا» يف يسدقملا ءايضلاو ۳۳ /۲۰) «قشمد خیرات» يف

 ميهاربإ نب بوقعي انث :(7577/01/ /۷و ۱۰۲-1۲۸٤/۱١۳ /۹) (ىربكلا ننسلا» يف يئاسنلاو

 ؛(۱۳۲۰۶/۲/4) «راخزلا رحبلا» يف رازبلاو ٥۷/ ۷٤٦١(. /۷) -اضيأ- ىئاسنلاو «يقرودلا

 (هحيحص يف ةناوع وبأو «-(نمزلا) ب فورعملا- يزتَعلا ديبع نب ىنثملا نب دمحم انث :الاق
 .هب ناطقلا نع مهتعبرأ ؟نازبرق ان ۲ )

 .يخلبلا يميمتلا -ريشب نب ميهاربإ نب يكم- نکسلا وبا :ناطقلا عباتو

 -۲۵۳/۱) «درفملا بدألا»و .(۵ ۱۵۹/۱۲۰ )۱١/ (هحيحص») يف يراخبلا هجرخأ

 انث :(۳۱۰4/۱۸۷ /۳) دواد وسبأو «(80 )۱٤۷/ «دعس دنسم» يف يقرودلاو 6

 يف ركاسع نسبا هقيرط نمو- «هئزج» يف لذح نب بويأ نب ناميلس نب دمحأو «هللادبع نب نوراه

 نم -(4۲ ١5/ /۲۱۹-۲۲۰ /۱) «هتخیشم» يف يراخبلا نباو ۳۳۵-۳۳۲ /۲۰) «هخیرات»

 قیرط نم (۳۸۱/۳) «ىربكلا ننسلا» يف يقهيبلاو «يناجزوجلا بوقعی نب میهاربا قیرط
 .هب يكم نع مهتسخ ؛يخلبلا لضفلا نب دمصلادبع

 «...يراخبلا هاور «حيحص ثیدح اذه» :یراخبلا نبا لاق

 /5) «یرمکلا نئسلا»و ۲۳ /7) «یبتجا» يف يئاسنلا هج رخآ - حیحص هدانسإ 7

 .هب هیوهار نب قاحسإ ان 6 6

 -«ةباحصلا ةفرعم» يف يناهبصالا میعن وبآ هقیرط نمو- (۱1۷۹/۷۷ /۲) دمحأ هجرخأو
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 ؟هّلك يلامب يصوأ لا لوسر اي :لاقف هضرم يف هداع فو ینلا نأ :دعس

 ثلللاو «للا» :لاق ؟تلغبلاف :لاق «ل» :لاق ؟ رطشلابف :لاق ««ال» :لاق
 .(-ٌريبك وأ- ٌريِثك

 دبع يبأ نع «بئاسلا نب ءاطع نع نیرخ أبنأ :قاحسا انثدح -۷

 وبأو .برح نب ريهز انث :(۷۹/۲-۸۲۷/۸۰) «هدنسم» يف یلعی وبأو -(۵۳۸/۱۳۸ /۱)-

 .هب عیکو نع مهتئال ؛يئاطلا برح نب يلع انث ٥۷۸٩(: /5/85 /۳) «هحیحص» يف ةناوع

 .حيحص دنس اذهو :تلق

 )١/ «ىبتجما» يف يئاسنلا هجرخأ - (حسیحص ثيدح وهو) فيعض هدانسإ -۷

 .هيوهار نب قاحسإ ان :(16۲۵/۱۵/) «ىربكلا نئسلا»و (/ ۳

 (هلدئسم) يف ىلعي وبأو دیعس نب ةبيتق انث :(۹۷۰/۳۰۰/۳) يذمرتلا هجرخأو

 «ماكحألا رصتحم» يف يسوطلاو «-ةمثيخ وبأ- يئاسنلا برح نب ريهز انث :(۷۷۹/۱۱۰/۲)

 .هب دیمطادبع نب ريرج نع مهتثالث ؛ناطقلا ىسوم نب فسوي انث :-(۸۹۰ /۲۰-۱۹/۵)

 .طالتخالا دعب ءاطع نم عمس يبضلا ديمحلادبع نب ريرج نأل ؛فيعض هدانسإو :تلق

 :اریرج عباتو

 «هدنسم» يف هیوهار نب قاحسإ هجرخأ :يفنحلا -ميلس نب مالس- صوحألا وبأ ١-
 «هدنسم» يف يسلايطلاو مدآ نب ىيحي انث :-ةرشابم اذه بقع «(۲۲۸ مقر) فنصلا هنعو-

 - (۵۳۷/۱۳۷/۱) «ةباحصلا ةفرعم» يف يناهبصألا ميعن وبأ هقيرط نمو- (۱۹۱ )١١/١/

 .هب صوحألا يبأ نع امهالك

 هقيرط نمو- (ب /793) «هدنسما يف ةبيش ىبأ نبا هجرخأ :ليضف نب دمحم -۲

 وبأو )١17/190(: دعس دنسم) يف يقرودلاو «-(۳۷۹ )٤/ ؛راثآلا يناعم حرش» يف يواحطلا

 (هحيحصاا يف ةناوع وبأو سیم نب هللادبع نب دمحم انث :(7577/91/7) (هدنسمل يف ىلعي

 .هب دمم نع مهتعبرأ ؛يئاطلا برح نب يلع ان ۸/۸ )

 «هننسسا يف روصنم نب ديعس هجرخأ :يطساولا ناحطلا هللادبع نب دلامخ -۳

 - ۹۷/۱6۲ /۱) «هشیدح» يف يرهزلا لضفلا وبأو ۳۳۳ /۱۳۰و ۳۳۲ /۱۳۰-۱۲۹/۱/۳)
 نم- (۳۳۹/۲۰) «قشمد خيرات» يف رکاسع نبا هقیرط نمو- (يرهوجلا يلع نب نسحلا ةياور

 .هب دلاخ نع امهالك ؛نیهاش نب قاحسإ قيرط
 نع «يفعجلا يلع نب نيسح انث :(۹۱/۳-۱۵۰۱/۹۲) دمحأ هجرحآ :ةمادق نب ةدئاز -

 . .هب ةدئاز
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 يف ي هللا لوسر ينداع :لاق ؛صاقو يبآ نب دعس نع يملسلا نمحرلا
 لیبس يف هلک يلام :تلق ,«؟مكبا :لاق «معن : :تلق (؟َتْيَصْوأ :لاقف «ضرم

 امف ءارشعلاب صْوُأ) :لاق «ءاينغأ مه" :تلق «؟كلَلَوِل تک اَمق» :لاق )هل

 . يفك ثلثلاَو ءثلثلاب صْوَأا :لاق ىتح ؛لوقأو لوقي لاز

 ينلا لوقل ؛ثلثلا نم صقنن نأ ٌبحتسن نحنف :نمحرلا دبع وبأ لاق
 .«ریک ثلثلاو» : ا

 نب ءاطع نع «صوحألا وبأ انث :مدآ نب ىيحي أبنأ :قاحسإ انثدح -۸

 .هصقانأو ینصقانی لزي مل :لاقو «هلثم دانسالا اذهب بئاسلا

 ءاطع نع .دايز نب رفعج انث :مدا نب ىيحي أبنأ :قاحسا انئدح -۹

 نع كلام نب دعس انث :لاق ؛یملسلا نمحرلا دبع وبآ انث :لاق ؛بئاسلا نبا

 .اذه وحن ايب ينلا

 قاحسإ وبأ انث :عيبرلا نب نسح انث :ىيحي نب دمحم انثدح -۰

 ينداع :لاق ؛دعس نع «نمحرلا دبع يبأ نع .بئاسلا نب ءاطع نع «يرازفلا

 ءارقفلل هلک يلامب ؛معن :تلق :1؟َتْيِصْوَأ١ :لاقف تکه انأو ا هللا لوسر

 .(۲۳۰ و ۲۲۹ مقر) فنصملا هجرخأ :ي يرازفلا قاحسإ وبأو دايز نب رفعج -5و ۵ =

 (ةيباحصلا ةفرعم» يف يناهبصألا ميعن يعن وبأ هجرخآ :يركشيلا رمع نب ءاقرو -۷

 نع «ينالقسعلا سايإ يبأ نب مدآ نع «يدلبلا مشيا نب ميهاربإ قيرط نم (۵۳۷ /۱۳۷/۱)

 .هب ءاقرو

 ؛هطالتخا لبق بئاسلا نب ءاطع نم ةمادق نب ةدئاز عامس ناف ؛حیحص دنس اذهو :تلق

 رجح نبا ظفاحلاو «يناربطلا مامالا كلذ ىلع صن امك

 .(۲۰۷ /۷) (بيذهتلا بيذهت» :رظنا

 .قباسلا ثيدحلا يف هجيرخت مدقت - فيعض هدانسإ -۸

 .قباسلا ثيدحلا يف هجيرخت مدقت - فيعض هدانسإ -4

 .قباسلا ثيدحلا يف هجيرخت مدقت - هقباسك هدانسإ -۰
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 صوَأ» :لاق ءءاينغأ یتئرو نا :تلق .«رشعلاب صرأ» :لاق «نکاسلاو

 .«ریبک لاو بثلثلاب صو "لاق یتح ؛هصقاناو ىنصقاني لزي ملف .«رشعلاب

 دايم ینلا لول ؛ثلثلاب يصوي نأ نوهرکی اوناکف :نمرلا دبع وبآ لاق

 .«رییک تلثلاو»

 /۳) «یرکلا تاقبطلا» يف دعس نبا هجرخآ - رکنم هنتمو «فیعض هدانسا -۱

 ةفرعم» يف يناهبصالا ميعن وبآ هقيرط نمو- (۱۵۸6/۱۲۰/۲۷) دمحأو .(۱۳ ۱-۵

 نمو- «ةباحصلا مجعم» يف يوغبلا مساقلا وبآو .-(۱۹۹6/6-0۰۱۱/۱۹۹۵) «ةیاحصلا

 /۱ع۰/۲) «هدنسم» يف رازبلاو -۳۳۲/۲۰-0۳۳۷) «قشمد خیرات» يف رکاسع نبا هقيرط

 يف یقهیلاو ۷۳) (راثآلا لكشم» يف يواحطلاو .(اراتسالا فشكال - ۳

 | .هب ملسم نب نافع نع (۱۸/۹-۱۹) «ىربكلا ننسلا»

 .هب هللادبع نع «ىيحي نب مساقلا :دلاخ نب بيهو عباتو

 )3١١7/5(. «ريبكلا خيراتلا» يف يراخبلا مام الا هجرخآ

 :ناتلع هيف ؛فيعض دنس اذهو :تلق

 الا هنع وري لو .دحأ هقثوي ملف ؛لااو نيعلا لوهج -اذه- یراقلا نب ورمع :ىلوألا

 .ميثخ نبا

 ؛الإو «عباتي ثيح :ىبعي ؛«بیرقتلا» يف امك ؛لوبقم -هدلاو- ورمع نب هللادبع :ةيناثلا

 هيلع عباتي لو «نيلف

 ةرفسلا ديدحت يف يرهزلا نع ةاورلا فلتخا :قباسلا صاقو يبأ نب دعس ثيدح يف :هيبنت

 حلاصو «دشار نب رمعمو «ديزي نب سنوي- هباحصأ نم ظافحلا لاقف ؛دعس ضرم اهيف ناك يتلا
 نب نايفس مهفلاخو عادولا ةجح ماع ناك كلذ نإ :-مهريغو "كلام مامالاو «ناسيك نبا

 رجح نباو «ربلادبع نباو «يقهيبلا :ظافحلا ةمئالا حجر دقو «ةكم حتف ماع :لاقف «ةنييع

 ىلع ةنييع نبا ةياور حجرف ؛يواحطلا مهفلاخو .هعم نمو كلام ةياور مهريغو «ينالقسعلا

 يفف» :(۲۲۲ /۱۳) «راثالا لكشم» يف لاقف !!هذه ئراقلا نب ورمع ةياور ليلدب ؛ةعامجلا ةياور

 -امهفالتخا يف كلام ىلع ةنييع نبال ءاضقلا بجوي ام -اذه ورمع ثيدح :ینعی- ثيدحلا اذه

 هام تد ةرواذش 5س اس تك شة شده 88 اد هم # ظن 8 كا ف HN ظا#
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 ورمع- هّدج نع هیبآ نع «یراقلا نب ورمع نع «ميثخ نب نامثع نب هللادبع
 ىلإ جرخ نيح اًضيرم ادعس فلخف ؛مدق ةي هللا لوسر نأ :-یراقلا نب

 اي :لاف .بوسلخم عجو وهو هيلع لخد ارمتعم ةنارعجلا نم مدق الف «ربيخ

 ؟هب قدصتا وأ «يلامب یصوأفآ ؛ةلالك ثروأ ىّنإو ءألام يل نإ !هَّللا لوسر

 .4ال» :لاق ؟هرطشب يصوافآ :لاق .«ال» :لاق ؟ یا يصوأفأ :لاق .«ال» :لاق

 ۳ وأ 1 كَ «ثلثلا» :لاق ؟ هثلثب دا :لاق

 اذه يف هل هلاق ام ةي هللا لوسر هيف هل لاق يذلا .دعس ضرم اهيف ناك ىتلا ةرفسلا يف =

 .«!عادولا ةجح ال حتفلا ماع اهنأو ثیدحا

 روکذلا یراقلا نب ورمع ثيدح ناف «شقنا مث شرعلا تبثا !كنع هللا يضر :تلق

 !؟هیلع قفتلا ىلع مدقیو ءحصي مل اب حیحصلا ضراعی فیکف «ةتبلأ حصي ال فیعض

 هبقعتی لو -اذه- يواحطلا مالک نع تكس هنأ «لکشلا» ىلع قلعلا لهج مات نم ناو

 !؟-دلج يفنح وهو ةصاخ- دیلقتلا هامعآ مأ حیجرتلا اذه أطخ هيلع يفخ لهف «ةفش تنبب

 .رم امهالحأ

 .ةمصعلاو ةمالسلا هللا لأسن «ىمعأ دلقلا ناف !دیلقتلاو- یراقلا يزيزع- كايإف

 .حیحص هدانسإ -۲۳

 هنعو- (۱۷۹۳/۱۵۸/۱ 4و ۳۳۲/۳۵۱ /۷) «فنصلا» يف ةبيش يبأ نبا هجرخأ

 /۱۹۳ /۱۸) «ریبکلا مجعلا» يف يناربطلاو (۵۱/۱۱۱۸/۱۳۸۸/۳) !هحیحصا يف ملسم

 «دنسلا» يف دمحأو 4۹٩ /۷) «راثالاو ننسلا ةفرعم» يف امك ؛«میدقلا» يف يعفاشلاو ه4

 ةفرعماو .(۲۸۵/۱۰) «یربکلا ننسلا» يف یقهیبلا هقیرط نمو- (۱۹۸۲۱/۱۰-۵۹/۳۳)

 نباو ۵7/۱۱۸ /۱۲۸۸/۳) اهحيحصا يف ملسمو 5١5١(-, /599 /۷) «راثالاو ننسلا

 نب يلع انث :الاق ؛(-(۲۸۵ /۱۰) «ىربكلا ننسلا» يف يقهيبلا هقيرط نمو- «هحیحص) يف ةميزخ

 ملسمو «مرشحخ نب يلع انث :(46۸/۲۱۰/۳) (ىقتنملا» يف دوراجلا نباو ءبويأ نب دايزو رجح

 )١/ «مجعلا» يف يبارعألا نب :او «برح نب ريهز انث 0377/1١778/1784(: /۳) (هحيحصا# يف

 .هب ةيلع نبا نع مهتينامث ؛نامیلس نب دمحم ان :(018 ۷

 : :-ةيلع نبا ميهاربإ نب ليعامسإ عباتو
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 حرش)» يف يواحطلا هقيرط نمو- (هدنسما يف دهرسم نب ددسم هجرخأ :ديز نب دامح -۱ -

 /۳) يذمرتلاو ٥۷(. /۱۹۹۸ /۱۲۸۸ /۳) (هحيحصاا يف ملسمو -(۱ /5) (راثآلا يناعم

 /۱۰۱) «هحیحص) يف نابح نباو 1۹6۵/۳۰ /۵) «یرکلا ننسلا) ۴ يئاسنلاو ۱۳۰۶(۰ ۰۵

 وبآو «ديعس نسب ةبتق نع (۲۸۵/۱۰) «یربکلا ننسلا» يف يقهيبلاو «(«ناسحٍا» - ۷

 يف يقهيبلاو 9۷۹۱/۸۷ -۸/۳) (هحيحصاا يف ةناوع وبآ هنعو- (۳۹۵۸/۲۸/۶) دواد

 41۱٩ /۱۸/۲۳) (دیهمتلا) يف ر,لادبع نباو ۱ /۲۹۰/۹) «یرضغصلا ننسلا)

 وبأ هنعو- (۳/۳۰) «ينايتخسلا بويأ ثسیدح نم هيف ءزج» يف يضاقلا قاحسإ نب لیعامساو
 «دیهمتلا» يف ربلادبع نباو 9۷۹۲ /4۸۷و ۵۷۹۱/۸۷۸۱ /۳) «هصحیحصا يف ةناوع

 ارانالا لكشم»و (۳۸۱/4) «راثآلا يناعم حرش» يف يواحطلاو 4۱۹-4۱۸ /۲۳)

 «هحیحصا يف ةناوع وبأو 4۵۷/۱۹۲ /۱۸) «ريبكلا مجعلا» يف يناربطلاو ۰۷ ۳۲۰۹/۲۱

 نم هيف ءزج» يف يضاقلا قاحسإ نب ليعامسإو .برح نب نامیلس نع (۵۷۹۱/۸۷-۸/۳)

 ٤۸٩-٤۸۷/ ٥۷۹۱ /۳) هحیحص) يف ةناوع وبأ هنعو- (۳/۳۰) «ينايتخسلا بويأ ثيدح

 رصتخما» يف يسوطلاو ٤٥۷(« /۱۹۲ /۱۸) (ريبكلا مجعملا» يف يناربطلاو ,-(هالؤ7 /ةملالو

 دمحم - نامعنلا يبأ نع (۵۷۹۲ /4۸۷ /۳) (هحيحصا يف ةناوع وبأو ۱۲۷۳/۹۱ /7) «ماكحألا

 نم (40۷ /۱۹۲ /۱۸) «رببکلا مجعلا» يف يناربطلاو «(مراع) ب بقلملا يسودسلا -لضفلا نبا

 (ماكحألا رصتخم» يف يسوطلاو «ينارهزلا -يكتعلا دواد نب نامیلس- عيبرلا يبأ نع نيقيرط

 نم (۵۷۹۲ /4۸۷ /۳) «هحیحص» يف ةناوع وبأو «ئرقملا نب ديزي نب هللادبع نع )١1777/91/3(

 .هب ديز نب دامح نع مهتعبس ؛يسلايطلا -دواد نب ناميلس- دواد يبأ قيرط

 .(حيحص نسح ثيدح نيصح نب نارمع ثیدح) :يذمرتلا لاق

 يف ملسم هاور ,.حيحص ثيدحلا اذه) 37 /۷) «رينملا ردبلا» يف نقلملا نبا لاقو

 .(هدارفأ ٤ دودعم وهو «كلذك «هحيحص)

 هنعو- «هدنسم) يف هيوهار نب قاحسإ هجرخأ :يفقثلا ديجنادبع نب باهولادبع -۲

 ,-(180 )٠١/ «ىربكلا ننسلا» يف يقهيبلاو 51/١558/١748/8(, /۳) (هحيحصا) يف ملسم

 .-(0ا//75848١/1558 /۳) (هحيحصاا يف ملسم هنعو- «هدنسم) يف يندعلا رمع يبآ نباو

 - 707/١67 /5) «دنسملا»و .(۹۵ )٤/ «مالااو ۰۲۱۷ ص) «ثيدحلا فالتخا» يف يعفاشلاو

 ۲۸۰ /۱۰) «یربکلا ننسلا» يف يقهيبلا هقيرط نمو- (4۰۸ /۱46) «ةلاسرلا»و «(هبیترت

 (۲۸۵/۱۰) «یربکلا نتسلا» يف يقهيبلاو 61۰6۰ /4۹۸/۷-4۹۹) «راثالاو ننسلا ةفرعم»و

 = .هب يفقثلا نع مهتعبرأ ؛ىنثملا نب دمحم قيرط نم



 يزورملل - « ةنسلا ١ بانک ۶ ۸

 «هشیدح نم رشع سداسلا» يف زازرلا يرتخبلا نب رفعج وبآ هجرخا :مزاح نب ريرج -۳

 يف یقهیبلاو 48۸۲/۷۷ /۳) (هننس» يف ینطقرادلا هنعو- (هنم یقتنم - )6 (٩۰/۹۷۰۱
 نم رشع يداحلا ءزجلا» یو يكب نب هّلادبع نب ىيحي قیرط نم- (۲۸۷ /۱۰) «یربکلا ننسلا»

 ريرج نع «دعس نب ثیللا نع امهالک ؛حلاص نب هللادبع قیرط نم (4۰۲-۱۰۱/۰۳) «هثیدح

 .هب

 يطايمدلا لهس نب ركب انث :(60۸/۱۹۲/۱۸) اريبكلا مجعلا» يف يناربطلا هجرخأو

 .هب ریرج نع -فیعض وهو- حلاص نب هللادبع نع .بیعش نب بلطم نع -فیعض وهو-
 اش :(۱۲۷۱/۹۱/) (ماكحألا رصتخم» يف يسوطلا هج رخآ :ةبورع يبأ نب دیعس -6

 .هب دیعس نع «ةدابع نب حور نع «ينوجنملا هللادبع نب دمآ

 طقس نكل ؛(77594/1694/6١) «فنصلا» يف قازرلادبع هجرخأ :دشار نب رمعم -۵

 !(بلهملا يبأ) مسا هدنس نم

 .هب ةبالق يبأ نع «ءاذحلا نارهم نب دلاخ :ينايتخسلا بويأ عباتو

 «ىرغصلا ننسلا» يف ىقهيبلا هقيرط نمو- (969/78/5”7) دواد وبأ هجرخأ

 نع «یردخحا -نيسح نب ليضف- لماك وبأ انث :-(دشرلا رادط - ۲ ۲۹۱ /)

 .هب دلاخ نع راتخلا نب زيزعلادبع

 :راتخملا نب زيزعلادبع عبوت دقو
 نب دمحمو ءيمّضْهَحلا يلع نب رصن انث :(۷۸۵-۲۳۹۵/۷۸۲ /۲) هجام نبا هجرخآ دقف

 ءزجلا» يف زازرلا يرتخبلا نب رفعج وبأو يماسلا یلعالادبع نب ىلعألادبع نع امهالك ؛ىنثملا
 - (۲۸۷/۱۰) «ىربكلا ننسلا» يف يقهيبلا هقيرط نمو- (۱۰۷/۶۰۳) «هثیدح نم رشع ىيداحلا

 .هب دلاخ نع امهالك ؛مزاح نب ريرج نع «دعس نب ثيللا نع «حلاص نب هللادبع قيرط نم
 .هب نارمع نع «نيريس نب دمحم :بلهملا ابأ عباتو

 ننسلا» يف يقهيبلا هقيرط نمو- يناربطلاو ۱۲۸۹ /۳) (هحیحص) يف ملسم هجرخآ

 لیعامسا انث :-(دشرلا راد ط - 48۳/۲۹۱ /۹) «یرغصلا نئسلا»و ۲۸۵/۱۰(۰) «یرکلا

 ماشه نع «عیرز نب ديزي نع «ریرضلا لاهنم نب جاجحا انث :لاق امهالک ؛يضاقلا قاحسإ نبا

 .هب نيريس نبا نع «يسودرقلا ناسح نبا
 نمو- يرجآلاو «يضلا ةدبع نب دمحأ انث :(۱۲۸۹/۳) «هحیحص» يف ملسم هجرخأو

 نع امهالك «يمضهجلا يلع نب رصن قيرط نم- (1157/77) «دیهمتلا» يف ربلادبع نبا هقيرط

 = .هب عیرر نب ديزي



 ۶ ٩ يزورملل - « هنسلا » بانک

 :عيرز نب ديزي عباتو =

 ةفرعم» يف يقهيبلا هقيرط نمو- يضاقلا بوقعي نب فسوي هجرخأ :ديز نب دامح -أ

 (ةتیملعلا بتكلا راد ط- ٠٠٤٥١ /۵۰۰-۵۰۱ /۷ وأ ۲۰۲۱ ۰۳ )١5/ «راثآلاو ننسلا

 دام نع «ينارهزلا -يکتعلا دواد نب نامیلس- عیبرلا وبآ انث :-(۲۸۵ /۱۰) «یرکلا ننسلا»و

 .هب دیز نبا

 .هب دامح نع .ملسم نب نافع انث :(۲۰۰۰۱/۲۰۵/۳۳) دمحأ هجرخآ :ةملس نب دامح -ب

 :-ناسح نبا : ينعأ- اماشه عباتو

 دواد وبآ هنعو- «هدننسم) يف دهرسم نب ددسم هجرخأ :ينايتخسلا بويأ ١-

 /۷ وأ )5١7/١5/ 5057١ «راثالاو ننسلا ةفرعم» يف يقهيبلا هقيرط نمو- ۶)

 «راكذتسالا»و 8۱۷۱/۲۳(۰) «دیهمتلا» يف ربلادبع نباو (ةيملعلا بتکلا راد ط - ۶ ۰

 (ريبكلا مجعملا» يف يناربطلا هقيرط نمو- يضاقلا بوقعي نب فسويو 2 )

 «راثآلاو ننسلا ةفرعم»و ۲۸۵ /۱۰) «یربکلا ننسلا» يف يقهيبلاو (1۸/ ۱۸۶-۱۸۳/ ۰6٩۳۰

 عیبرلا وبآ انث : -(ةيملعلا بتکلا راد ط - ۰۵/۵۰۱۰ ۸۷ وأ ۰۲۰۲۱/۶۰۳ /۱6)

 نمو- «ينايتخسلا بویآ ثیدح نم هيف ءزج» يف يضاقلا قاحسإ نب ليعامسإو «ينارهزلا
 مجعلا» يف يناربطلاو .برح نب نامیلس انث :-(8۱۸/۲۳) «دیهمتلا» يف ربلادبع نبا هقیرط

 نع «دیز نب دامح نع مهتعبرآ ؛قيثو نب ضیفلا قیرط نم )۱۸۳/۱۸-٩۳۰/۱۸( «ريبكلا

 .هب بويأ
 :ديز نب دامح عباتو

 يف يئاسنلاو «ملسم نب نافع انث :(۲۰۰۰۱/۲۰۵/۳۳) دمحأ هجرخأ :ةملس نب دامح -أ

 (هحیحصا يف نابح نباو «لاهنم نب جاجح قيرط نم (556/8/7577/6) «یرکلا ننسلا)

 (راكذتسالا»و 5١5(. /57) (ديهمتلا» يف ربلادبع نباو «(ناسح» - ۵۰۷۵/۶1۱0 /۱۱)

 .هب ةملس نب دامح نع مهتثالث ؛يسرنلا دامح نب ىلعألادبع قيرط نم (۳۳۸۱۹/۱۳۸/۲۳)

 (هشیدح نم رشع سداسلا» يف زازرلا يرتخبلا نب رفعج وبأ هجرخأ :مزاح نب ريرج -ب

 يف ىقهيبلاو 14۸۲/۷۷ /۳) «هننس» يف ىنطقرادلا هنعو- (هنم ىقتنم - 40 )60-877١/

 مجعلا» يف يناربطلاو يكب نب هللادبع نب ییجی قيرط نم- (۲۸۷/۱۰) «یربکلا ننسلا

 (هشیدح نم رشع يداحلا ءزجلا» يف زازرلا يرتخبلا نب رفعج وبأو ۰4٩۳۱/۱۸۶ /۱۸) «ریبکلا

 .هب ریرج نع دعس نب ثيللا نع امهالک ؛حلاص نب هللادبع قیرط نم (۱۰۱/4۰۳-۰۲)

 >نع ملسم نب نافع انث :(۲۰۰۰۱/۲۰۰/۳۲) دمحأ هجرخآ :دیهشلا نب بیبح -۲



 ش يزورملل - « هنسلا د بانك ۶۰:۷۰

 ةتس قتعا الجر نأ :نیصح نب نارمع نع «بلهلا يبأ نع هتبالق يبآ نع

 مهأزجف هم هللا لوسر مهب اعدف «مهریغ لام هل سيل «هتوم دنع هل نيكولمم
 .اًديدش الوق هيف لاقو «ةعبرأ قرأو «نينثا قتعاف ؛مهنيب عرقأ مث ءازجأ ةثالث

 نع «نسحلا نع ءروصنم نع «ميشه ًابنآ :ىيحي نب ییج ىثدح ۲۳

 .هب بيبح نع «ةملس نب دامح-
 «ىنيحليسلا قاحسإ نب ىيحي انث :(۱۹۹۳۲/۱۵۸/۳۳) دمحأ هجرحخآ :قیتع نب ىيحي -۳

 3۹ /۱4) «راثالاو نتسلا ةفرعم» يف يقهيبلا هقيرط نمو- )٤/ ۲۸/ ۳۹١١( دواد وبأو

 /۲۳) دیهمتلا» يف رلادبع نباو «(ةيملعلا بتکلا راد ط- ۱۰86 /۵۰۰ /۷ وآ ۰

 -۲۸۵ /۱۰) «ىربكلا ننسلا» يف يقهيبلاو ۰ /۱۳۹/۲۳) «راکذتسال او ۲

 «(4۱1۱/۲۳) «دیهمتلا» يف رلادبع نباو 4 46 /۲۹۱-۲۹۲ /۹) «یرغصلا ننسلا»و ۲

 نب فسویو -«هدنسم) يف اذهو- دهرسم نب ددسم نع (۳۳۸۲۰/۱۳۹/۲۳) «راکذتسالا»و

 يف يقهيبلاو ٩۳۰/۱۸۱۸۳ /۱۸) «ریبکلا مجعلا» يف يناربطلا هنعو- يضاقلا بوقعی

 -۵۰۰ /۷ وأ ۲۰۲۱/۰۳ /۱6) «رائالاو ننسلا ةفرعم»و ۲۸۰/۱۰(۰) «یرکلا ننسلا»

 ؛ينارهزلا -يكتعلا دواد نب نامیلس- عيبرلا وبآ انث :-(ةیملعلا بتکلا راد ط- ۰۵ ١

 .هب قیتع نب ىيحي نع «دیز نب داح نع مهتنالن

 يف يقهيبلا نيسحلا نب دواد هجرخآ - (هلبق امب نسح وهو) فیعض هدانسإ -۳
 ۲۰6۵۷ /4۰۲ /۱۶) اراشالاو ننسلا ةفرعم» يف يقهيبلا هقیرط نمو- (ىيحي نب ىيحي ةخسنا

 1 يروباسينلا یمیمتلا ىيحي نب ىيحي انث :-(ةیملعلا بتکلا راد ط- ۰۰2۲ 4۹-۵۰۰ /۷ وأ

 ١/ ١46- /۳) «هننسا يف روصنم نب دیعسو ۱۹۸۲۱/۱۰۱/۳۳(۰) دمحأ هجرخأو

 «راثالا لكشم»و ۳۸۱/4(۰) ؛راثآلا يناعم حرش يف يواحطلا هقيرط نمو ۲

 9477/57577/5١٠؟) «یرکلا ننسلا»و )٤/ ٦٤(« «ىبتجلا» يف يئاسنلاو 6۷۱ /۲۰۱۹/۲)

 (۶۱۲ /۱۷ ۱۷۸-۹ /۱۸) «ريبكلا مجعلا» يف يناربطلاو ءرجح نب يلع انث :(54607/7577/0و

 .-هيومحز- ىيحي نب ايركزو يطساولا فسوي نب رمعو ينارهزلا عيبرلا يبأ قيرط نم
 مهتعبس ؛يطساولا ناميلس نب ديعس قيرط نم (47/7697/7) ؛راثآلا لكشم» يف يواحطلاو

 .هب ريشب نب میشه نع

 = .روصنم نب ديعسو دمحأ دنع ثيدحتلاب ميشه حرص دقو



 ۷1 يزورملل - « ةنسلا » باتك

 .هقرط عيمج يف نعنع دقو «سلدم يرصبلا نسحلا ناف ؛فيعض دنس اذهو :تلق =

 :ناذاز نب روصنم عباتو

 قاحسإ نب ليعامسإ هنعو- (هدنسم» يف دهرسم نب ددسم هجرخأ :ديبع نب سنوي ١-

 يف نابح نباو «-(418/71) «دیهمتلا» يف ربلادبع نبا هقيرط نمو -«ماكحألا» يف يضاقلا

 ۰-(۳۳ ۶/۱۵۲ /۱۸) «ريبكلا مجعملا» 2 يناربطلاو «(«ناسح|»-6۳۲۰/۱۵۹/۱۰) (هةحيحصاا

 رحبلا» يف رازبلاو «عيزب نب هللادبع نب دمحم انث :(59017/77 )٥/ «ىربكلا ننسلا» يف يئاسنلاو

 نع مهتعبرأ ؛سالفلا يلع نب ورمعو يمضهجلا يلع نب رصن انث :(۳۵۲۸/۲/۹) «راخزلا

 .هب سوی نع «عیرز نب ديزي

 :عيرز نب ديزي عبوت دقو

 بوقعي نب فسويو «ةملس نب دامح قيرط نم (۲۰۰۰۱/۲۰۵/۳۳) دمحأ هجرخأ دقف

 باهش يبأ قيرط نم -(۱۵۳/۱۸-۳۳۵/۱۵) «ریبکلا مجعلا» يف يناربطلا هنعو- يضاقلا

 نانس نب دمحو ءزازخلا یسیع نب هللادبع قیرط نم (4۲۸/۱۸۳ /۱۸) یناربطلاو «طانحلا

 65۵۸ ۳۸۱-۳۸۰ )١/ «خویشلا مجعما يف رکاسع نبا هقیرط نمو- (هئزج# يف زازقلا

 نع مهتعبرأ ؛يمشاملا نسحلا نب بوبحم انث ١78(-: /۱۹) «ءالبنلا مالعأ ريس» يف یهذلاو

 .هب سوی

 (۱۲۳-۱5۷۲۳/۱4 /۹) «فنصل» يف قازرلادبع هجرخآ :ءاذحا نارهم نب دلاخ -۲
 TEY) ۱۵۲ /۱۸) (ریبکلا مجعلا» يف يناربطلاو ۱۹۹۳۸/۱۲۶ /۳۳) دم هنعو-

 فسوی نب دمحم قیرط نم -(4۱۷/۲۳) «دیهمتلا» يف رلادبع نبا هقيرط نمو- يرجالاو

 .هب دلاخ نع «يروثلا قورسم نب دیعس نب نایفس نع امهالک ؛يبايرفلا
 رفعج نب دمحم انث :(۱۹۸4۵ /۸۰/۳۳) دمحأ هجرخآ :يسودسلا ةماعد نب ةداتق -۳

 .هب ةداتف نع «جاجحلا نب هبعش نع «-ردنغ-

 :ةبعش عباتو

 یناطلاو ۳۹۲۹/۲ /۹) «راخزلا رحبلا» يف رازبلا هجرخأ :ةبورع يبأ نب دیعس -أ

 يواحطلاو «یماسلا یلعالادبع نب یلعالادبع قیرط نم ۳6 ۳ ۸) «ریبکلا مجعلا» يف

 (ريبكلا» يف يناربطلاو ةدابع نب حور قيرط نم (۳۸۱/4) «راثالا يناعم حرشا يف

 .هب ةبورع يبأ نبا نع مهتثالث ؛ناحطلا يطساولا هللادبع نب دلاخ قيرط نم ۳ ۳۱۸)

 يواحطلاو ءملسم نب نافع انث :(۲۰۰۰۱/۲۰۵/۳۳) دمحأ هجرخأ :ةملس نب دامح -ب

 - يوغبلا مساقلا وبأو ءريرضلا لاهنم نب جاجح قيرط نم (۳۸۱/4) اراثآلا يناعم حرشا يف



 يزورملل - « هنسلا » بانك ۲

 يف یقهیبلاو ء(١۸٤٤ ٤۷۷/ /۳) «هننس)» يف ىنطقرادلا هنعو- «ةملس نب دامح ثيدح» يفد

 «(«ناسحإا- ۵ ۰۷۵/۶71۵ /۱۱) (هییحص يف نابح نباو .-(۲۸۲/۱۰) «یرکلا نتسلا)

 يف ربلادبع نباو .(۲۸۲/۱۰) يقهيبلاو ۳۰۱۲(۰ /۱۳/۱۸) (ريبكلا مجعلا» يف يناطلاو

 .هب ةملس نب داح نع مهتثالث ؛يسرنلا داج نب یلعالادبع نع (4۱۵/۲۳) ادیهمتلا)

 نم سلاجم ةتس» يف يدنغابلا نامیلس نب دمحم ركب وبآ هجرخآ :كللادبع نب مكحلا -ت
 .هب مكحلا نع ءرشب نب نسحلا انث :(094/707) «يلامألا

 يف رازبلاو دام نب ىيحي انث :(۲۰۰۰۹/۲۱۱/۳۳) دمحأ هجرخأ :برح نب كامس - 5

 نب ددسمو «يردحجلا-نيسح نب ليضف- لماك وبأ انث :(۳۵۳۰/۲۵/۹) «راخزلا رحبلا»

 مجعملا» يف يناربطلاو «-(411 /۲۳) «دیهمتلا» يف ربلادبع نبا هقيرط نمو- «هدنسم» يف دهرسم

 ؛يمدقلا ركب يبأ نب دمحمو عابطلا ىسيع نب دمحم قيرط نم (400 /11/77/14-11/7) «ريبكلا

 .هب كامس نع «يركشيلا -هللادبع نب حاضولا- ةناوع يبأ نع مهتعبرأ

 :هيلع ةناوع ابأ عباتو

 يناربطلا هريغ قيرطو هقيرط نمو- «هدنسم» يف ةبيش يبأ نبا هجرخأ :يروثلا نايفس -أ
 يف ربلادبع نبا هقيرط نمو- يرجآلاو ؛میکو انث )407/117/١14(-: «ریبکلا مجعملا» يف

 .هب يروثلا نع امهالك ؛يبايرفلا قيرط نم -(4۱۷ /۲۳) «ديهمتلا»

 هنعو- «ةملس نب دامح ثیدح» يف يوغبلا مساقلا وبأ هجرخأ :ةملس نب دامح -ب

 نباو -(۲۸۲/۱۰) «یرکلا ننسلا» يف يقهيبلاو ۰66۸۱/۶۷۷ /6) «هننسا يف یتطقرادلا

 اريبكلا مجعلا) ف يناربطلاو ,((ناسحإل- ۵۱۷۵۰/1۱۵ /۱۱) (هحيحصا يف نابح

 نع 4١5( /۲۳) «دیهمتلا» يف ربلادبع نباو )3586/١١(. يقهيبلاو ليا

 نافصلا ملسم نب نافع انث :(۲۰۰۰۱/۲۰۰/۳۳) دمحأو ءيسرنلا دامح نب یلعالادبع

 نع مهتثالث ؛ریرضلا لاهنم نب جاجح قيرط نم (۳۸۱/4) «راثالا يناعم حرش» يف يواحطلاو

 .هب ةملس نب دامح

 قيرط نم (4۰۱/۱۷۷/۱۸) «ریبکلا مجعلا» يف يناربطلا هجرخأ :حلاص نب نسح -ت

 .هب نسح نع «ىسوم نب هللاذيبع

 ان ۷۳١(: ۳۸۲-۳۸۷ /۱) «مجعلا» يف يبارعألا نبا هجرخأ :رصن نب طابسأ -ث

 .هب طابسأ نع «دانقلا ةحلط نب دام نب ورمع ان :نينح يبأ نب دمحم

 ليعامسإ ةياور- للعلا» يف ینیدلا نب يلع هجرخأ :ينارمحلا كلملادبع نب ثعشأ -6

 = دمحم انث :-(4157/77-5117) (ديهمتلا» يف ريلا دبع نبا هقيرط نمو- «يضاقلا قاحس] نبا
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 مو ؛هتوم دنع هل نيكولمم ةتس قت قتعآ راصنألا نم الجر نأ :نیصح نب نارمع

 يّلَص الأ ُتْمَمَه» :لاقو .بضغف ؛ةلَك يلا كلذ غلبف «مهريغ الام كرتي

 قرأو «نیشنا ق قتعاف .مهنیب عرقأف ؛ءازجأ هن الث مهآزجف ؛ * مهب اعد مث هيلع

 .ةعبرأ

 «ثلثلا زواجي اميف ةيصولا لاطبإ ىلع ليلد -اذه- نارمع ثيدح يفف

 .هب ثعشأ نع «.هللادبع نیا>

 يف يواحطلاو «ملسم نب نافع انث :(۲۰۰۰۱/۲۵/۳۳) دمحأ هجرخآ :لیوطلا دیح -5

 ننسلا» يف يقهيبلاو 54۸۱/۷۷ /۳) «هننس) يف نطقرادلا هنعو- «ةملس نب دامح ثیدحا

 ينارطلاو «(«ناسح]»- ۵ / ٤٦٥ /۱۱) (هحيحص) يف نابح نباو -(۲۸۲/۱۰) «یرکلا

 اد یهمتلا» يف رلادبع نباو 285/٠ ۰) يقهيبلاو »)° ٠7/١57 /۱۸) (ريبكلا مجعلا» يف

 .هب ديمح نع «ةملس نب دامح نع مهتثالث ؛يسرنلا داح نب ىلعألادبع نع )۲۳/ 5١6(

 مساقلا نب مشاه انث :(۱۷۱-۱۹۹۵۱/۱۷۲ /۳۳) دمحأ هجرخأ :ةلاضف نب كرابم -۷
 -۱۱۲۰ /۲) (دعجلا نب يلع دنسم» يف يوغبلا مساقلا وبأو .(رصیق) ب بقلملا -رضنلا وبأ-

 مالعأ ريس» يف ىهذلاو ٤٠١(« /71) «دیهمتلا» يف ريلادبع نبا هقيرط نمو- ۲۱

 نم (۳۹۳/۱۷۳/۱۸) «ریبکلا مجعملا» يف يناربطلاو ؛دعجلا نب ىلع انث :-(۳۳۲ /۱۸) «ءالبنلا

 .هب كرابم نع مهتثالث ؛سرشآ نب ةرثوح قيرط

 نكت مل نإ ةذاش ةياور اهنكل ؛دمحأ مامإلا ةياور يف ثيدحتلاب يرصبلا نسحلا حرص دقو

 هفلاخ دقو .ثیدحتلاب حرصي ملو نعنع دقو «سلدم -ةلاضف نبا : ينعأ- اكرابم ناف ؛ةرکنم

 سانلا تبثآ مهیفو امیس ال ؛انعنعم يرصبلا نسحلا نع هوورف «تابثألا تاقثلا ةاورلا نم ةعبس

 ؛هیف هيلع اوفلتخا هسفن كرابم نع ةاورلا نأب كلذ ديأت دقو «دیبع نب سنویو «ةداتق :نسحلا ي

 «ثیدحتلاب احرصم رضنلا وبأ هاورو ءانعنعم هنع سرشآ نب ةرثوحو ”دعجلا نب يلع هاورف

 نئمطت مل ثيدحلا اذه ةياورب كرابم درفت ولف «هيف ملكتم هنإف ؛هسفن كرابم نم فالتخالا اذهو

 .(ال) ىلوأ باب نم !؟فلاخ دقو ف فيكف «هتياورل سفنلا

 نب يلع دنسم» يف يوغبلا قيرط نم هاور يهذلا نأ عم ؛عامسلاب هحيرصت «ريسلا» يف عقو ()

 .ناعتسملا هللاف مهولا نمت يردأ الف !روكذملا حيرصتلا هيف سيلو ؛«دعجلا



Vيزورملل - « هنسلا » باتك ٤ 

 ةيصولا ةزاجإ تخسن لا يه ةنسلا :ةنسلاب باتكلا خسن اوزاجأ نيذلا لاقف

 .هتلطبأو ثلثلا ىلع داز امب

 اهنكلو ؛اًئيش باتكلا نم خسدت مل '"ةنُسلا :ىرخألا ةفئاطلا تلاقو

 ٍدْعَب نم :هلوقب دارأ امنإ هّللا نأ ىلع تّلدف همومعو هصوصخ نع تنی

 نم ناك ام :دارأف .ضعب نود اياصولا ضعب [۱۲ :ءاسنلا] #اهب ىّصوي ِةّيِصَو

 ال ءاًمومع هلك يذلا :4نيّد وأ :هلوقب دارآو «ثلثلا ىلإ ثلثلا نود اياصولا

 .نيذلا لبق ةيصولا ركذب هباتك يف أدبو هیف صوصخ

 اياصولا مت ءلاملا عيمج نم اياصولا لبق هب دبی نیّدلا نا لَك ينلا نّيبو

 .ثلثلا نم هجرخف «نيدلا دعب نم
 ءاذه انموي ىلإ الب ىنلا نذل نم كلذب لمعلا ىلع ءاملعلا قفتاو

 .هيف نوفلتخي ال .نرف نع انرق كلذب لمعلا نوئراوتی

 نع «قاحسا ىبأ نع «ةنييع نب نايفس أبنأ :قاحسإ انثدح -۴

 .«ننسلا» :«م يف )١(

 .(ىنعملا حيحص وهو) فيعض هدانسإ -

 /1۳۵و )7١946/51١57/5 يذمرتلا هنعو- «هدنسما يف يندعلا رمع يبآ نبا هجرخأ

 يف يسوطلا هقيرط نمو- (7-0757/71هو 00/7٠١ /۱) «هدنسم» يف يديمحاو )1۲

 دم أو «-(/۲۷١ق /۳ج) «طسوألا» يف رذنملا نباو( ۵ ۲ ۷) «ماکحالا رصتخ)

 هقیرط نمو- )1١7/4( «مالا»و ۵1۱ /۳۹۱) («ةروثأملا ننسلا» يف يعفاشلاو »)040 ۳۳ ۲)

 /۲6۷ /۱) «هدنسم» يف ىلعي وبآو -۱۲۷۷۳/۱۷۱/۹) «راثالاو ننسلا ةفرعم» يف يقهيبلا

 وأ ۸۸۳ /۳) «هربسفت» يف متاح يبآ نباو «يريراوقلا ةرسيم نب رمع نب هللاديبع انث ۰

 نب دمحم اش :الاق ؛(۱۱۳۶/۱/۷) «ماکحالا رصتخم» يف يسوطلاو .(طوطخ - ب۵

 .هب ةنييع نب نایفس انث :اولاق مهتتس ؛یرقلا نب ديزي نب هّلادبع
 .يتالا ثيدحلا يف هنایب يتأيس امك ؛فیعض دنس اذهو :تلق
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 0 ت لو و 1 ۳ - ,

 متنأو ةتیصولا لبق نيدلاب 25 هللا لوسر ىضق :لاق ؛يلع نع «ثراحلا

 ينب نايعأ ناو «[۱۱ :ءاسنلا] نيد وأ اهب يِصوُي ِةِّيِصَو ٍدْعَب نم :اهنوؤرقت
 .تالعلا ىنب نود نوثراوتي ملا

 يبأ نب ایرکز أبنأ :نوراه نب ديزي أبنأ :رجح نب ىلع انثدح -ه

 ۱۲۲۲/۳۹۲/۲(۰) دمحأ هجرخأ - (ینعملا حيحص وهو) فيعض هدانسإ -۵

 ترادنب- راشب نب دمحم انث :الاق ۷۰ /5) «نایبلا عماج» يف يربطلاو )51١57/5(( يذمرتلاو

 دمحم نب نسحلا انث :-(7717/7) «یربکلا ننسلا» يف يقهيبلا هقيرط نمو- يبارعألا نباو

 .هب نوراه نب ديزي نع مهتثالث ؛ینارفعزلا

 :ةدئاز يبأ نب ايركز عباتو

 نمو- (۱۹۰۰۳/۲۹/۱۰) «فنصلا» يف قازرلا دبع هجرخأ :يروشلا نايفس - ١

 يف ةبيش يبأ نباو ۰۱۰۹۱/۳۳۱ /۲) دجححأو ۳ ق /۳ج) «طسوالا» يف رذنلا نبا هقیرط

 ۰۲۷۱۵/۹۰۲ /۲) هجام نیاو ۱۱۲۱۰۲ /۰۲/۱۱-۰۳و ٩۱۰۳/۱۷۱۰ /۱۰) «فنصلا)

 ۰۱۳۵/۱ ۷) (ماکحالا رصتخ» يف يسوطلاو ۲۵/11۱ /۱) «دنسلا» يف ىلعي وبأو

 ۲۱۹/4۱ /4) يذمرتلاو ؛حارشبا نب عیکو نع (40۵۲ /۳۲۷ /۳) «هننس» يف ينطقرادلاو

 ١١-٠١١١/١١ /۷) «ماکحالا رصتخ» يف يسوطلاو (471۹/) «نايبلا عماج» يف يربطلاو

 /۲۱۷/۳-۲۱۸) (ىقتنملا» يف دوراجلا نباو «نوراه نب ديزي قیرط نم (۲۱-۱۱۳۱/۱۲و

 يف ةزرغ يبآ نب مزاح نب دمحأو يدقعلا -ورمع نب كلم لا دبع- رماع يبآ قيرط نم ۰
 ینطقرادلاو «ةبقع نب ةصيبق انث :-(۲۳۹/) «یربکلا ننسلا» يف يقهيبلا هقیرط نمو- «هدنسم)

 نب ةدنعو ءرمحألا -نایح نب نامیلس- دلاخ يبأ قیرط نم ۵ ۷ ۳) «هننسا يف

 «يرفحا -ديبع نب دعس نب رمع- دواد يبأ قيرط نم (۳۳۰/4) مكاحلاو يبالكلا نامیلس

 .هب يروثلا نع مهترشع ؛راصقلا ماشه نب ةيواعم قیرط نم (۲۳۲/۷) «یربکلا» يف يقهيبلاو

 ۱٤۸/ ۱۷١(. /۱) !هدنسم» يف يسلايطلا هجرخآ :عیبرلا نب سيق -۲

 ثراحلا نع قاحسا يبآ ثيدح نم الا هفرعن ال ثیدح اذه»: (4۱۱/4) يذمرتلا لاق

 .«ثراحلا يف ملعلا لهآ ضعب ملكت دقو يلع نع

 روعالا ثراحلا درفتل ؛اذه تابثإ نع ثيدحلا لهأ عانتما»: (۲۷ /0) يقهيبلا لاقو

 . .«هیف ظافحلا نعطل +هربخب جنحي ال ثراحلاو -هنع هللا يضر- يلع نع هتیاورب
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 هللا يضر- بلاط يبأ نب يلع نع «ثراحلا نع «قاحسإ يبأ نع «ةدئاز

 ۱۱ :ءاسنلا] 4ٍنْيَد وآ اهب يصوُي مر دعب نم# :نوژرقت مکن :لاق (- هنع

 نوشراوتی الا ینب نايعأ ؛ نإو ِّيصولا لبق نيّدلاب یضق ا هللا لوسر ناو

 .هيبأل هيخأ نود هّمَأو هيبأل ٌهاخأ ٌلجرلا ثري «تأالعلا ىنب نود

 مکژابآ حكت ات اوُخکتت الو : -لجو زعس هللا لاقو :هللا دبع وبأ لاق

 مکیلع تمرح الیبس َءاَسَو اتقمو ةَ ةشحاَف ناك ُهَنِإ فلس دق ام الإ ءاّسنلا نِ

 .[ ۲-۲۳ :ءاسنلا] اهلك ةيآلا .. .مكتانبو مكتاَهمأ

 : ينعي“ نمرلا لبع انث :الاق ؛همادق وبأو «راشب نب دمحم انتر ٦-

 :يذمرتلا لاق نكل ؛فیعض هدانسإو» :(۳۷۷ /۵) «يرابلا حتف) يف رجح نبا ظفاحلا لاقو =

 .هاضتقم ىلع قافتالاب هداضتعال هيلع دمتعا يراخبلا نأكو یلعلا لهأ دنع هيلع لمعلا نإ

 .(هب جاجتحالا ماقم يف فيعضلا دروي نأ هتداع رجت ملف ؛الاو

 دقعنم عامجإلان إف ؛افيعض ناك ناو ثراحلاو» :(45 /۳) (ريبحلا صيخلتلا» يف لاقو

 .«ىور ام قفَو ىلع

 نع نايبلا عماج» يف يربطلا ريرج نب دمحم هجرخأ - دانسإلا حيحص فوقوم -

 .هب -رادنب- راشب نب دمحم انث ٤ ٥٩(: /5) «نآرقلا يآ ليوأت

 نب دمحأ انث :(۵۰۸۱/۹۱۱/۳) «هریسفت» يف يزارلا متاح يبأ نب نهرلادبع هجرخأو

 يف يقهيبلا هقيرط نمو- (۱۵6/۹) «يرابلا حتف» يف امك ؛(جرختسملا» يف يليعامسإلاو «نانس

 ؛يمدقلا ركب يبأ نب دمحمو يقرودلا ميهاربإ نب بوقعي قيرط نم -(۱6۸/۷) «ىربكلا نتسلا»

 .هب يدهم نب نم رلادبع نع مهتنال
 27 ابنح نب دمحأ انل لاق :(۵۱۰۵/۱۵۳ /4) «هحیحص يف يراخبلا هجرخأو

FF +سهم همهم و از و و زا و و قه هاش  

 :ينعي) فنصلا هذخأ -لیقامیف- اذه» :(۱54/۹) «يرابلا حتف» يف رجح نبا ظفاحلا لاق )(

 ةغيصلا هذه لمعتسا امنإ هنأ :ءارقتسالاب يل رهظ يذلاو «-ةزاجإلا وأ- ةركاذملا يف دمحأ مامإلا نع (يراخبلا

 يف فنصملل سيلو «لوألا قشلا نم انه يذلاو هطرش نع ام روصق هيف اميف اهلمعتسا امبرو «تافوقوملا يف
 مل هناكو «ةطساوب ًاثيدح يزاغملا رخآ يف هنع جرخأو ءعضوملا اذه يف الإ دمحأ مامالا نع ةياور باتكلا اذه

 دق دما ناك ةريخألا هتلحر يفو مهب ىنغتساف ,دمحأ خياشم نم اریثک يقل ةميدقلا هتلحر يف هنأل ؛هنع رثكي
 .«دمحأ نود ینیدلا نب يلع نع يراخبلا رثكأ مث نمف ءأردان الإ ثدحي ال ناكف ؛ثیدحتلا عطق
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 نع ؛ریبج نب دیعس نع «تباث يبأ نب بیبح نع «نایفس نع تيدهم نبا

 .ارهص اعبسو ءاًبسن اعبس مكيلع مرح :لاق ؛سابع نبا

 نب ديزي انث :يماطسبلا -ىسيع نب نيسحلا- يلع وبأ ينثدح ۷

 نبا نع «ریبج نب ديعس نع «تباث يبأ نب بيبح نع «نايفس أبنأ :نوراه
 .عبس رهصلا نمو «عبس بسنلا نم مرح :لاق ؛سابع

 ْمكَئاَّمَعَو مکتارخآو کتابو ْمُكَناَهَمأ ْمكِيَلَع تم رخ :بسنلا نم
 .بسنلا اذهف ؛[۲۳ :ءاسنلا] «تخألا تاتو خألا تانبو الاخ

 ةعاضرلا نی مکتاوخآر مکننضز ا يياللا کنار :رهصلا نمو
 3 يتالل مکیاَسن نم مکروجح يف يتاللا کیر مكناس تاَهَمأو

 نم نیز کیان لیالحو مکیلع حاج الف نهب متل اونوكت مَل نإَف نهب )أ

 الو ۰۲۲۳ :ءاسنلا] 1 فلس دقام مال و رنجت نر روس
 وخکنت

 نب كامس نع) حلاص نب يلع نع ۳ ۳ :قاحسا انئدح -۸

 /۲۸۳ /۵) «راثالاو ننسلا ةفرعما يف یقهیبلا هقیرط نمو- «جرختسلا» يف يليعامس لاو =

 نع امهالک ؛یفرودلا میهارب] نب بوقعی قیرط نم- ۷) ؟یرکلا ننسلاو ۰۷

 .هب يروثلا نع «نوراه نب ديزي :ناطقلا ىبحيو يدهم نب نهرلادبع عباتو
 يف امك ؛«جرختسلا» يف یليعامسالاو «-ةرشابم اذه بقع يتأيس امک- فنصلا هجرخأ

 .(۱۵۶ )٩/ «حعفلا)

 .قیاسلا ثيدحلا 2 هجيرخن مدقت - دانسإلا حيحص فوقوم -۷

 «نايبلا عماج» يف يربطلا هجرخأ - (هقرطب حيحص وهو) فيعض هدانسإ -۸

 .هب هيبأ نع .حارجلا نب عیکو نب نایفس انث :(۵۵9-6 /5)

 هللا دبع نب دمحم انث :(۱۱۷۷۲/۲۳۲/۱۱) «ریبکلا مجعلا» يف يناربطلا هجرخأو
 = نب دامح- ةماسأ ىبأ نع ءينادمهلا -ءالعلا نب دمحم- بيرك وبأ انث :-نّيطم- يمرضحلا
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 .هب حلاص نب يلع نع «-ةماسأ=

 .ةيطع نب نيسحلا :ةماسآ ابأو ًاعيكو عباتو

 .هب ةيطع نبا نع «يرماعلا نافع نب يلع نب نسحلا قيرط نم (۳۰/۲) مكاحلا هجرخأ

 نم حيحص دهاش -هالوم ريمع ةياور نم سابع نبا ثيدح :ینعی- هلو» :مكاحلا لاق

 .(!ةمركع ةياور

 ؛ةفيعض صوصخلا هجو ىلع ةمركع نع كامس ةياور ناف ؛-هللا همحر- مهو دقو :تلق

 !؟ةحصلا نع ًالضف نسحلا هل یناف

 :ةيتآلا قرطلابو «هلبق اب حيحص وه ؛معن
 يناربطلا هقيرط نمو- (۲۷۲-۱۰۸۰۸/۲۷۳ /57) «فنصلا» يف قازرلادبع هجرخأ دقف

 /4) «روشنلا ردلا» يف امك ؛«هريسفت» يف يبايرفلاو )١7777/471/1١(-« «ریبکلا مجعلا» يف

 «نايبلا عماج» يف يربطلاو -(۲۰۰/۱۲) «راثآلا لكشم» يف يواحطلا هقيرط نمو- ۲

 «هريسفت) يف متاح يبأ نباو «ةدئاز يبأ نب ايركز نب ىيحي قيرط نم (064-ه 07 /5)

 يبآ نع نيقيرط نم (054 /57) «نايبلا عماج» يف يربطلاو ۵۱۹۸/۹۱ 4و )۳/ ٥۰۸۲/۹۱۱

 يندعلا ديلولا نب هللادبع قيرط نم (۱۵۲۹/۲۲۱/۲) «هريسفت» يف رذنملا نباو «يريبزلا دمحأ

 نب لمؤم قييرط نم (504 /7) يربطلاو «يدبعلا ريثك نب دمحم قيرط نم (۳۰4/۲) مكاحلاو
 - ةفيذح يبأ ةياور- ۲۱۰/۳۹) هل «ريسفتلا» يف اذهو- يروثلا نايفس نع مهتتس ؛ليعامسإ

 هللادبع ىبأ «يلالملا هللادبع نب ريمع نع ءاجر نب ليعامسإ انث :-(يدهنلا -دوعسم نب ىسوم

 ش .هب سابع نبا نع «-سابع نبا ىلوم- يندملا

 !يهذلا هقفاوو «اهاجرخ ملو نيخيشلا طرش ىلع حيحص ثيدح اذه» :مكاحلا لاق

 لیعامسال وري مل يراخبلا ناف ؛الف ؛نيخيشلا طرش ىلع امأو «معنف ؛حيحص امآ :تلق

 .هطرش ىلع وهف «ملسم لاجر نم وه امنإو هائی ءاجر نبا
 .ديمح نب دبعل هتبسن دازو ۳۰۲ /4) «روثتلا ردلا» يف يطويسلا هركذ ثیدحاو

 (ةلمكت - ٠٠١ /۸/۳٠۱۲)و 4۷۱/۲۳/۱/۳(۰) «هننس يف روصنم نب ديعس جرخأو

 ان :-(۱۵۸/۷) «ىربكلا ننسلا»و ۲(۰ ۳۱ /۳۸/۳) «یرغصلا ننسلا» يف يقهيبلا هقیرط نمو-

 نبا نع «يريرتبا يسيقلا ريمع نب ناّيح نع «يريرجلا سايإ نب ديعس نع «ةّيلع نبا ليعامسإ

 .بسنلا نم مرحي ام ةعاضرلا نم مرحيو «بسن عبسو «رهص عبس :لاق ؛-امهنع هللا يضر- سابع
 هطالتخا لبق يريرجلا نم ةيلع نبا عامسو «ملسم طرش ىلع حيحص دنس اذهو :تلق

 يسانبألل «حایفلا اذشلا»و ۰۷۳ /۲) يلبنحلا بجر نبال «يذمرتلا للع حرش» يف امك ؛هريغتو

 .(۱۸۳ ص) «تارينلا بكاوكلا»و .«(۳ /)
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 مکتانو مكتا همأ ْمُكْيَلَع تَمرح :لاق ؛سابع نبا نع «ةمركع نع «برح
 رهصلا نمو ءاًعبس بسنلا نم هللا م مرح :لاق ؛[۲۳ :ءاسنلا] (ہکتارخأر

 ."'”[ةيآلا 4 ...مكُيئاَبَرَو ہکئاّسن تاَهَأر» :ارق مث ءاعبس

 ماس نب ورمع نع «فرطم نع ریرج أبنأ :قاحس) انثدح -۹

Eلاق ءاعبس قلا نمو ءاًعبس بسدنلا نم هلل مرح :لاق : 
 تانبو مكتالاَخَو کنار مکتاوخآو مکتانبو مکتاهمآ مکیلع تم 7

 .[۲۳ :ءاسنلا] «تخألا تایر ۳

 نم مكتاوخأو مکن يتآللا مكتا أول :رهّصلا نمو
 .[۲۳ :ءاسنلا] ةيآلا ...ةَعاَضَرلا

 مل «نيتخألا نيب عمجلا ةيآلا يف -لجو ٌرع- ُهّللا مّرحف :هّللا دبع وبأ لاق

 کل ءارو ام مک لجأو» :لاق مث ءامهريغ نینارما نيب عمجلا مرحي

 ."' 'اهتلاخ نيبو اهنيبو ءاهتمعو ةأرملا نيب عمجل ا ةنسلا تمرحف «[۲ 6 :ءاسنلا]

 طقسلا اذهل -هنع هللا افع- يريصبلا روتكدلا هبنتي مو !(م) نم طقاس نيفوقعم نيب ام ()

 ...ريرج أبنأ :قاحسإ نع حلاص نب يلع نع :هيفف ؛نابيجع طبخو طلخ هدنس يف هدنع عقوف

 !!ثيدحلا اذه نتم طقسأو «ةرشابم هدعب ىتآلا ثيدحلا ىلع ثيدحلا اذه.دنس بكرف

 يلع خيش نوكي نأ ادبأ نكمي ال -هيوهار نبا وهو- قاحسإ نأ طلخلا اذه ةفرعمل هيفكي ناك دقو
 ! ؟كلذ نع لفغ فيكف «هكردي مل وهف نوکذلا حلاص نب

 هشثداحأ جيرختو باتكلا اذه قيقحت يف رارمتسالل ينتعفد يتلا ةلدآلا تارشع نم ليلد اذهف

 ءاهاشناو امامتها لاجرلاب هدنع ملع ال لب ؛جيرختلا الو قيقحتلل الهأ سيل نم ربعأ ال نأو «هراثآو

 .ناعتسملا هللاو ءائيش ءالؤه نع تركذ ال ؛ءارقلا ضعب اهيف عقي دق تالؤاست الولو

 انث ٥٥١(: /”) «نایبلا عماجا يف يربطلا هجرخأ - دانسإلا حيحص عوطقم -۹

 .هب دیمطادبع نب ريرج نع «يزارلا ديمح نب دمحم

 .حيحص ورمع ىلإ هدنسو

 يتالا وهو- ثيدحلا اذه يفو» :(۱۷۹/۱-۱۷۲) «راکذتسالا» يف ربلادبع نبا لاق (۲)

 -تمّرَح# :لاق امل -لجو زع- هللا نأ كلذو ؛نآرقلا هيلع صن ام ىلع نایب ةدايز -ةرشابم
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 فلس ذق ام الا نيتخألا نی , اوعمجت نول :هلوق ىلإ €. .مکتاوخأو مکتانبو مكتاهُمأ مکیلع-

 هلوقب كلذ دكأ مث لیلحتلا يف تالخاد تاروکذلا ءاسلا ادع ام :كلذب "ناب ؛[۲۳ :ءاسنلا]

 مش «ناك ام نمزلا نم اذه ناکف «[۲۶ :ءاسللا] 4ْمكِلَذ َءاَرَو ام مکل لجأوا :-لجو زع-
 نایب ةدايز اذه ناکف ةدحاو ةمصع يف اهتلاخو اهتمع عم ةأرلا عمجت نأ ي هللا لوسر یهن

 وآ- نیلجرلا لس الا نآرقلا يف سیلو «نيفخلا ىلع حسلا درو امك ؛نآرقلا صن ىلع

 .امه لساغ الو امهیلع حسام سيل نيفخلا حسامو تامهحسم

 نع عفتراف ؛هيف انعضو ام بسح ىلع بابلا اذه ثيدحب لوقلا ىلع اهلك ةمالا تعمجأو

 الإ قبي ملف دعب لزن مک رو ام مک لجأ و : :هلوق نوکی نآو «هل نآرقلا خسن مُهََت كلذ

 نکتریب يف ىَلتُي ام نزکذاو# ۰ - لجو زع- هللا لاق نآرق كلذب لزن ول امك نایب ةدايز نوکی نأ

 .ةنسلاو «باتكلا :ینعی ۶ :بازحألا] هک همکار هللا تایآ نم

 هدابع -لجو زع- هللا رمأو «(هعم هلثمو باتكلا تيتوأ» :لاق هنأ ؛ِديِلَك هنع يورو

 طارص ىلإ يدهي هنأ مهربخأ هنأو ؛اقلطم ارمآ هنع مهاهنو هب مهرمأ ام ىلإ ءاهتنالاو هتعاطب

 نیل رذخیلف» :-لجو زع- لاقف «ميلألا باذعلاب هتفلاخم نم مهرذحو هللا طارص ؛ ؛ميقتسم

 .[ :رونلا] «ميِلَأ باذع مهمی وأ ةنتف مُهبيِصت نآ هرمآ ْنَع نوفا

 ثيدحل اهتمعو ةأرملا نيب عمجلا ميرحت ىلع ءاملعلا عمجي مل :اولاقف ؛ةقرف تعطنت دقو

 (... نيتخألا نيب عمجلا نع يهنلا يف نآرقلا صن ىنعمب كلذ ىلع اوعمجأ امنإو «ةريره يبأ

 ال اذهو ؛عامجإلا ىنعمب ةّلع جارختسا يف تفلکتو «تعطنت ةقرف هذه :ربلادبع نبا لاق

 ريغ عابتا -مالسلا هيلع- دمحم هيبن ةمأ نم هدابع ىلع مّرح امل -لجو زع- هللا نأل ؛هل ىنعم

 ليبس مستی لك فالتخالا عم نأل ؛عامجإلا ريغ يف كلذ نوكي نأ لاحتساو «نينمؤملا ليبس

 هقنع نم مالسالا علخو ؛مهتعامج قراف دقف ؛هيلع نونمؤملا عمجأ ام ريغ عبتا نم نأب :نينمؤملا

 .اريصم تءاسو منهج هالصأو «ىلوت ام هللا هالوو

 يأرب جرختست ةجح ىلإ جتحي مو عابتالا بجو ؛عامجإلا حص ىتم نأ هلك اذهب حضوف
 .«هیلع عمتجي ال

 .(۲۰-۲۹ رطس ۰۱۱۱ /۹) «يرابلا حتف» :-رومأم ريغ- رظناو

 .ینبلاو ینعلا دسفآ طبضلا اذمو !«نأب» :«يجعلقلا قیقحت- عوبطلا» يف (أ)

 «ةزمهلا مضب ةب -نویفوکلا- صفحو .فلخو «يئاسكلاو ؛ةزجو «يندلا رفعج وبأ أرق :تلق (ب)

 .امهحتفب نوقابلا أرقو تلمهلا ءاحلا رسکو
 ۲٩(. /۲) «رشعلا تاءارقلا يف رشنلا» :رظنا

 ا يلا : ىنعي (ت)
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 نع «رانيد نب ورمع نع «نايفس ًابنآ :ميهاربإ نب قاحسإ انثدح - ۹

 161/708/1١(, /۳) «هننسا يف روصنم نب ديعس هجرخأ - حيحص هدانسإ -۰

 ننسلا»دو 4۷ 0) «ىبتجنا» ٤ يئاسنلاو ۰۱۰۱۷۵۵ /۲۹۱ )٦/ (فنصملا» يف قازرلادبعو

 نب يلع دنسما يف يوغبلا مساقلا وبأو «ىسوم نب دهاج انث :6//207977/141) «ىربكلا

 قيرط نم (۹۹۰-۱۱۷۹/۱۹۱ /۲)و «يکلا دابع نب دمحم انث :(۱۱۷۱/۱۹۰ /۲) (دعجلا

 راشب نب ميهاربإ قيرط نم (۲۰6/۱0-۵۹:۹/۲۰۵) ؛راثآلا لكشم» يف يواحطلاو ؛يديمحلا

 .هب ةنييع نب نايفس نع مهتتس ؟يدامرلا

 .(۳۱۱/۹) «للعلا» يف ينطقرادلا هلاق ؛دمحم نب ةرثوحو «ءالعلا نب رابخلادبع :مهعباتو

 ورمع نع یرخآ قیرط نم هجرخآ دقو «ملسم طرش ىلع حیحص دنس اذهو :تلق
 .-يتأيس امك-

 هب ةنييع نب نايفس نع هاورف ؛ئرقملا نب ديزي نب هللادبع نب دمحم :ةعامجلا فلاخو

 .السرم

 .(۱۱۷۳/۹۹۰ /۲) «دعجلا نب يلع دنسم» يف يوغبلا مساقلا وپآ هجرخأ

 هب هنيبع نبا نع هایورف ؛سنوي نب جیرسو هدقانلا دمحم نب ورمع :-اضيأ- مهفلاخو

 .افوقوم

 ١(. ۲ ۰ /۲) «دعجلا نب يلع دنسم» يف يوخبلا مساقلا وبأ هجرخأ

 .اعوفرم ةعامجلا ةياور (۳۱۲ /۹) للعلا يف ينطقرادلا مامإلا حجر دقو

 نع هايور جاجحلا نب ةبعشو یرکشیلا رمع نب ءاقرو نأ :هديؤيو «لاق امك وهو :تلق

 .الوصوم هب رانيد نب ورمع

 وبأو «متاح نب دمحم انث :(۱۰۳۰/۲) (هحيحص# يف ملسم مامالا :ءاقرو ةياور جرخأ

 «ىركلا ننسلا» يف يقهيبلا هنعو- «هئزج» يف رافحلا -رفعج نب دمحم نب لالم- حتفلا

 دمحم نب نسحلا هقيرط نم- (۱۰۲/۲) «ريخلا ريخلا ةقفاوم» يف رجح نبا ظفاحلاو ۱ ۷)

 .هب ءاقرو نع راوس نب ةبابش نع امهالك ؛ينارفعزلا حابصلا نبا
 نب دمح انث :(40 ۱۰۸/۱۰۳۰ /۲) (هحيحصاا يف ملسم مامإلا :ةبعش ةياور جرخأو

 .هب ةبعش نع «يدع يبأ نب ميهاربإ نب دمحم نع مهتثالث ؛عفان نب ركب وبأو ءراشب نب دمحمو «ىتئملا
 :يدع يبأ نبا عبوت دقو

 =وبأو ۱۱۹/۲۹۰ /۲) دعا نب يلع دنسم» يف يوغبلا مساقلا وبأ هجرخآ دقف
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 («هحيحص) يف ةناوع وبأو «دعجلا نب يلع نع ۳١-۳۷/ ٤١١١( /۳) «هحیحص يف ةناوع=

 نع امهالك ؛(رصيق) ب بقلم لا- مساقلا نب مشاه- رضنلا يبأ قيرط نم (4۱۱۱/۳۷-۳۲)

 .هب هبعش

 .السرم هب ةبعش نع هاورف ؟-ردنغ- رفعج نب دمحم :ءالؤه فلاخو

 .((15 5 /۲) «دعجلا نب يلع دنسم» يف يوغبلا مساقلا وبأ هركذ

 .ةعامجلا ةياور ظوفحم او

 ورمع نسع هاورف ؛جيرج نب زيزعلادبع نب كلملادبع :رانيد نب ورمع نع ةاورلا فلاخو

 .السرم هب رانيد نبا
 1514/751١ 1١(. 7/5) «فنصملا» يف قازرلادبع هجرخأ

 ةهبش تفتناف ؛ثيدحتلاب جیرج نبا حرص دقو «دانسإلا حيحص لسرم اذهو :تلق

 ىيحي نأ :هديؤيو ءكش نود حصأ ادنسم هنوك نکل ؛السرمو ادنسم حيحص ثيدحلاف «هسیلدت

 وهو- ةملس يبأ نب رمعو «-نمحرلادبع نب ةملس يبأ يف سانلا تبثأ تبث ةقث- ريثك يبأ نبا
 وهو ؛رانيد نب ورمع نع ةعامجلا ةياور لشم ءالوصوم هب ةملس يبأ نع هايور -قودص

 .ظوفحملا حيحصلا

 /۱۰۳۰/۲) «هحیحص) يف ملسم مامالااهجرخآ دقف ؛ريثك يبأ نب ىيحي ةياور امآ

 وبأ انث :(۷ 7۳ /۲۹/۱۲) «هدنسم» يف دمحأ مامالاو ,ثراحلا نب دلاخ قيرط نم ۸

 - (۵6۵51/۲۱۲) «تايناليغلا» يف زازبلا يعفاشلا ركب وبأو «يدقعلا -ورمع نب كلملادبع- رماع

 اربخلا ربخلا ةقفاوم» يف رجح نبا ظفاحلاو .(۱۰۰/۲) «خویشلا مجعم) يف يهذلا هقيرط نمو

 .يئاوتسّدلا هللادبع نب ماشه نع مهتثالث ؛يديهارفلا ميهاربإ نب ملسم قيرط نم- (۱۰۰7/۲)

 .هب یی نع

 :يئاوتسدلا ًاماشه عباتو

 نب نسح انث :(54557/7570 )١0/ دمحأ هجرخآ :يوحنلا نهرلادبع نب نابيش - ١

 ١568(, /۷) «یربکلا نئسلا» يف يقهيبلاو ۱۰۳۰ /۲) (هحيحصا يف ملسمو «بيشألا ىسوم

 نابيش نع امهالك ؛يسبعلا ىسوم نب هللاديبع قيرط نم (؟457/57 /۳) «ىرغصلا ننسلااو

 .هب

 .«بدؤملا دمحم نب سنوي انث :(4۱۲/۱۳/۱۵) دمحأ هجرخأ :راطعلا ديزي نب نابأ -۲

 نع امهالك ؛يديهارفلا ميهاربإ نب ملسم قيرط نم (1115 /۳۷ /۳) (هحيحص) يف ةناوع وبأو

 - .هب نابآ ٠
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 ىلع ةأْرملا حکتت نآ رو هللا لوُسر یھن) ؛لاق ؛ه ریره يبآ نع تملس يبآ

 .«اهیلاخ ىلع وأ ءاَهِتمَع

 نع .دانزلا ىبأ نع «ءاقرو انت :هباش انآ :قاحسإ انندح - ٤۱

 «ىربكلا ننسلا»و ء(4۷ /7) «ىبتجما» يف يئاسنلا هجرخأ :دانقلا كلملادبع نب ميهاربإ -۳ =

 .هب ميهاربإ نع «تسرد نب ىيحي انث :(۵0۱/۱۸۹-۱۸۸/۵)

 قيرط نم (4۱۱4 /۳۷/۳) «هحبحص» يف ةناوع وبأ هجرخأ :يئاّنها كرابملا نب يلع -4

 .هب يلع نع «ليعامسإ نب نوراه

 «ةمارك نب نامثع نب دمحم ثيداحأ» يف راطعلا دلخم نب دمحم هجرخأ :ىيحي نب مامه -۵

 1۱۱۰/۳۷ /۳) «هحیحص) يف ةناوع وبأو «ىسبعلا ىسوم نب هللاديبع قيرط نم (4۱ /۱۸۰)

 يبأ نع «يشاقرلا -دمحم نب كلملادبع- ةبالق يبأ نع (؟4١/175) «دیهمتلا» يف ريلادبع نباو

 .هب مامه نع «ليبنلا -دلحم نب كاحضلا- مصاع

 نب هللادبع قيرط نم (4۱۱6/۳۷/۳) ةناوع وبأ هجرخأ :يركشيلا دادش نب برح -1

 .هب برح نع اجر

 ديلولا قيرط نم (4۱۱۳/۳۷/۳) ةناوع وبأ هجرخآ :يعازوألا ورمع نب نمحرلادبع -۷

 .هب هنع «ملسم نبا

 /۲۰۸ /۱/۳) «هننس» يف روصنم نب ديعس اهجرخأ دقف :ةملس ىبأ نب رمع ةياور امأو

 -۳/۱۲) دمحأو -(۵۹۵۰/۲۰۵ /۱۵) «(راثآلا لكشم» يف يواحطلا هقيرط نمو- ۰

 ؛نامعنلا نب جيرس قيرط نم (۵۹۵۰/۲۰۵/۱۰) «راثآلا لكشم» يف يواحطلاو ۷۵

 .هب رمع ان :ريشب نب میشه نع مهتثالث
 .هذعب ام رظناو

 .عوبطملا يف دوجوم وهو طوطخلا نم همامتب طقاس ثيدحلا اذه (۱)

 .حيحص هدانسإ -۱

 نع «كلام قيرط نم ناخيشلا هجرخآ دقو ملسم طرش ىلع حيحص دنس اذهو :تلق

 .يتأيس امك ؛هب -زمره نب نجرلادبع- دانزلا يبأ
 :يركشيلا رمع نب ءاقرو عباتو

 ١ - «هننس» يف روصنم نب ديعس هجرخأ :دانزلا يبأ نب نهرلادبع )”*/ 1/ 5/7١9 50(.

 01١9/1١٠9(:- /۹) «هحیحص) يف يراخبلا مامإلا هجرخأ :سنأ نب كلام مام ملا -؟
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 «(۳۳ ۱٤۰۸/ /۱۰۲۸/۲) (هحیحص) يف ملسم مامإلاو «ئسینتلا فسوي نب هللادبع انث=

 يف يقهيبلا هقيرط نمو- «سنآ نب كلام ثيدح دنسم» يف يضاقلا قاحسإ نب ليعامسإو

 رجح نبا ظفاحلاو 4۶۱۱۲ /۳۷/۳) «هحیحص) يف ةناوع وبأو ١760(-«, /۷) «ىربكلا ننسلا»

 «مالا» يف يعفاشلا مامإلاو «يبنعقلا ةملسم نب هللادبع نع (۱۰۲/۲) «ربخلا ربخلا ةقفاوم» يف

 ١١١(« /۷) «ىريكلا ننسلا» يف يقهيبلا هقيرط نمو- (هبیترت- ٠١ / 4 /۲) «دنسملا»و «(5 /0)

 ٩۹0۲ /۳۰/۱۳) دم مامالاو )597/5-117١/597(-«, «راثآلاو ننسلا ةفرعماو

 عابطلا یسیع نب قاحسإ انث :(۹۹۹9/۰۷/۱)و «يدهم نب نهرلادبع انث :(۹۹۹۵ /هالو

 رمع نب نامثع انث :(4۹۱/۱۱-۱۰۸44/6۹۲)و قدابع نب حور انث :(۱۰۱۹۰/۰۱/۱)و

 4۹7 /۷) «یبتجما» يف يئاسنلاو «طايخلا دلاخ نب دامح انث :(۱۰۸۸۱/۵۱۱/۱7)و «سراف نبا

 «هحیحص) يف ةناوع وبآو ءزازقلا یسیع نب نعم قیرط نم (۵۳۹۷/۱۸۸/۵) «یربکلا ننسلااو

 حتف» - ۲۳۲۰/۳۷/۸) «هدنسم) يف يمرادلاو «هللادبع نب فرطم قیرط نم (۶۱۱۲/۳۷ /۳)

 نب هللاديبع انث :-(۱۰۲/۲) («ربخلا ريخلا ةقفاوم» يف رجح نبا ظفاحلا هقیرط نمو- («نانلا

 (هحيحصاا يف ةناوع وبأو ۵۹۵۷ /۲۰۹/۱۵) «راثالا لكشم» يف يواحطلاو «يفنحلا ديجنادبع

 4١١7/5714 /۹) «هحیحص) يف نابح نباو ءبهو نب هللادبع قيرط نم (۱۱۲/۳۷ /۳)

 («ليزنتلا ملاعم»و ((77/9//571717) «ةنُسلا حرسش» يف يوغبلاو «((«ناسحإ» - 4۱۱۵ /470و

 يبأ نب دمحأ- بعصم يبآ نع قرط نم (۱۰۲/۲) «ةقفاوملا» يف ظفاحلاو .(۱۹۲-۱۹۱/۲)

 «اطوملا» يف اذهو- سنأ نب كلام مامإلا نع -الجر رشع ةثالث مهتدعو- مهلك ؛يرهزلا -ركب
 يبأ ةياور - ۱6۹/۵۷۹۵۷۸ /۱ و «يشيللا ىيحي نب ىيحي ةياور - ۲/۱۲۱۹/۲۰۱/۳) هل

 دیعس نب ديوس ةياور - ۰۷۲ /۳۰۹و مساقلا نسبا ةياور - ۳۵۲ /۳۷۲و «يرهزلا بعصم

 .هب -(ينابيشلا نسحلا نب دمحم ةياور - ٩۲۰/۱۷۷ و «يناثدحلا

 .(هتحص ىلع قفتم ثيدح اذه» :یوغبلا لاق

 ىلع عمتجم .تباث حیحص ثيدح اذه )775/١4(: «دیهمتلا» يف ريلادبع نبا لاقو

 . (هتححص

 هرهاظب لوقلا یلعو «هتحص ىلع عمتجم ثيدح وهو) :(۱۱۸/۱) «راكذتسالا» يف لاقو

 نإو ؛اهتلاخو ةأرملا نيب الو «تلع نإو ؛اهتمعو ةأرملا نيب عمجلا عيمجلا دنع زوجي الف «هانعم يف امبو

 .«تلفس ناو ؛اهيخأ تنب ىلع الو اهتخأ تنب ىلع ةأرملا حاكن زوجي الو .تلع

 دمحأ انث :(۲۰۷۳/۳۱۱ /۲) «طسوألا مجعلا» يف يناربطلا هجرخأ :نالجع نب دمحم -۳

 -نع «-سیف نسب دمحم نب ىيحي- ریکژ يبأ نع «يعطقلا یبجی نب دمحم نع «يرتئستلا ريهز نبا
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 را نيب َعَمْجُي نآ هلي هللا ُلوُسَر ىه :لاق ؛ةريره يبأ نع «جرعألا

 .«اهتلاَ نیو هنيو هه
 «يبأ انث :يّمع انث :دعس نب ميهاربإ نب دعس نب هللا ديبع انثدح - ۲

 لاق :لاق ؛ةريره يبأ نع «جرعالا نع هدانزلا وبأ ركذ :لاق ؛قاحسإ نبا نع

 :هاع هللا لوسر

 .«اهیلاخو ٍةَأرملا َنْيَب الو ءاَهِيمَعَو و ةأرملا نيب لجرلا ْعَمْجَي ال»

 .هب نالجع نبا

 يف هب ساب ال نكل ؛«بيرقتلا» يف امك ؛اربشک ىطخي قودص -اذه- ريكز وبأو :تلق

 .انه لاحلا وه امك «دهاوشلاو تاعباتملا

 :دانزلا ابأ عباتو

 .هب جرعألا نع «ةعيبر نب رفعج ١-
 ميهاربإ انث :(۵۳۹۹/۱۸۸/۵) «ىربكلا ننسلا»و 8۹۷ /5) «یبتجنا» يف يئاسنلا هجرخأ

 ؛نيدشر نب دمحأ انث )301/11١1/1١(: «طسوألا مجعلا» يف يناربطلاو «يناجزوجلا بوقعي نب

 .هب رفعج نع «يقفاغلا بويأ نب ىيحي نع «میرم يبأ نب ديعس نع امهالك

 : «بيرقتلا» يفو يتفاغلا بويأ نب ىيحي يف ريسيلا مالكلل ؛نسح دنس اذهو :تلق

 .(مهو امبر قودصا

 .(۲۷۱/۹۲) «أطوملا» يف بهو نب هللادبع هجرخأ :ةعيه نب هّللادبع -

 هنع ىور نم «ةعيط نبا باحصأ ءامدق نم بهو نب هللادبعو «حيحص دنس اذهو :تلق

 .هبتك قارتحاو هطالتخا لبق

 .هجولا اذه نم فنصملا هب درفت - (هلبق امب حيحص وهو) فيعض هدانسإ -

 هعبات ؛عبوت كلذ عمو «نعنع دقو «سلدم قاحسإ نبا ناف ؛فيعض دنس اذهو :تلق

 هنايب مدقت امك ؛مهريغو هدانزلا يبأ نب نهرلادبعو «يركشيلا رمع نب ءاقروو «سنأ نب كلام

 .قباسلا ثيدحلا يف

 .يرهزلا دعس نب ميهاربإ نب بوقعي وه :هللاديبع مع
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eens لاق -۳ 

 .(ىرخألا هقرطب حيحص وهو) نسح هدانسإ -۳

 اذهو «ثيدحتلاب هحيرصت دعب قاحسإ نبا يف فورعملا مالكلل ؛نسح دنس اذهو :تلق

 .اقلعم وه سيلف «هقباس ىلع فوطعم دانسالا

 .هب بيبح يبأ نب ديزي نع «دعس نب ثيللا :قاحسإ نب دمحم عباتو

 ءرجاهملا نب حمر نب دمحم انث )7515/1١41:8/١١148/1(: «هحیحص» يف ملسم هجرخأ

 يف ةناوع وبآ هنعو- (۵8۰۰/۱۸۸/۵) (ىربكلا نتسلا»و «(9ا//5) «ىبتجلا» يف ىئاسنلاو

 ۱۳۸ /۱۵) «راثآلا لکشم» يف يواحطلاو «ديعس نب ةبيتق انث :-(6۱۱۰/۳۹/۳) «هحیحص»

 نم (۱۱۵ /۷) «یربکلا ننسلا» يف يقهيبلاو .دعس نب ثيللا نب بیعش قیرط نم 1
 .هب ثيللا نع مهتعبرآ ؛روصنم نب یلعم قیرط

 .هب كارع نع «ةعيبر نب رفعج :بیبح يبأ نب ديزي عباتو

 ميهاربإ انث :(۵۳۹۹/۱۸۸/۵) «یرکلا نئسلا»و ۰٩۹۷ /7) (ىبتجلا» ف يئاسنلا هج رخأ

 ؛نيدشر نب دمحأ انث ۳9۱/۱۱۳ /۱) «طسوألا مجعلا» يف يناربطلاو ءيناجزوجلا بوقعي نبا

 .هب رفعج نع «يقفاغلا بويأ نب ىيحي نع میرم يبأ نب ديعس نع امهالك
 :كلام نب كارع عباتو

 وبأو ۳۹/۱٤۰۸/۱۰۳۰(« /۲) «هحیحص يف ملسم مامإلا هجرخأ :نيريس نب دمحم ١-

 نمو- «ملسم حيحص ىلع جرختسلا» يف يناهبصألا ميعن وبأ هقيرط نمو- «هدنسما ىف ىلعي

 نوع يبآ نب نوع نب زرع انث :الاق ؛؟-۱۰۱/۲) «ربخلا ربخلا ةقفاوم» يف رجح نبا ظفاحلا هقيرط

 نم (۱۲۳/۳۹/۳)و .یدع نب ايركز قيرط نم (4۱۲۲/۳۹/۳) «(هحيحص) يف ةناوع وبأو

 .هب نيريس نبا نع «دنه يبأ نب دواد نع .رهسم نب يلع نع مهتثالث ؛ثراحلا نب باجنم قيرط

 :هيلع دواد عباتو

 يف ملسم هنعو- «هدنسم» يف ةبيش يبأ نبا هجرخأ :يسودرقلا ناسح نب ماشه -]

 ميعن وبأو ,((١/١1959/57١)هجام نباو (۱۰۲۹/۲-۳۸/۱۰۸/۱۰۳۰) !هحیحص)

 :-(۱۰۰/۲) (ربخلا رخل ا ةقفاوم» يف رجح نبا ظفاحلا هقيرط نمو- «جرختسلا» يف يناهبصألا

 ۱۰۱۳۹/۱۳۰ /5١1و ۹۵۸۰ /۳۱۰۱۰۳۰۹۹/۱۵) دمحأو ,-ةماسأ نب دامح- ةماسأ وبأ ان

 ديعس نب ىيحي نع (۵4۰۲/۱۸۹/۵) «ىربكلا ننسلا»و «(48/7) «ىبتجملا» يف يئاسنلاو

 -نع (۵۹۵۳/۲۰۷/۱۵) «راثآلا لكشم» يف يواحطلاو ۱۰۱۰۰/۳۰۶ )١7/ دمحأو ؛ناطقلا
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 /۲۲۷ /5١)و «ةدابع نب حور انث :(4۰۵/۱۰-۱۰۱۸۹/4۰۲) دمحأو «نوراه نب ديزي-

 نمو- (۱۰۷۵۳ /۲۲۱/) «فنصلا» يف قازرلادبعو تردنغ- رفعج نب دمحم اش ۲

 نب یلعالادبع قیرط نم (؛۳۳/۳) يذمرتلاو -(۳۸/۳) «هحیحص) يف ةناوع وبآ هقيرط

 يف يقهيبلاو 4۱۱۹/۳۸و ۳۷-٤۱۱۸/۳۸ /۳) !هحیحص» يف ةناوع وبأو «يماسلا یلعالادبع

 يف رافحلا لالهو .يمهّسلا بيبح نب ركب نب هللادبع قيرط نم ١56( /۷) «ىربكلا ننسلا)

 نب يلع قيرط نم- (۲۱۹/۱۹۲/۱) «(خويشلا مجعم) يف ركاسع نبا هقيرط نمو- (هثزج)

 (۲۵ /5) «یربکلا ننسلا» يف يقهيبلاو ء(۹١١٤ /۳۸ /۳) «هحیحص) يف ةناوع وبأو مصاع

 .هب ماشه نع مهترشع ؛ميهاربإ نب يكم قيرط نم

 .؟حیحص ثيدح اذه» :رجح نبأ ظفاحلا لاق

 ٤١1۸/۳۷١ /۹) «هحیحص) يف نابح نبا هجرخأ :ينايتخسلا ةميمت يبأ نب بويأ -ب

 نع «يناعنصلا ىلعألادبع نب دمحم قيرط نم (۲۲۰۲/۲) «لماكلا» يف يدع نباو «(«ناسحإ»-

 .هب بويأ نع يوافطلا نهرلادبع نب دمحم
 يف ركاسع نبا هقيرط نمو- «هئزج» يف رافحلا لاله هجرخأ :ءاذحلا نارهم نب دلاخ -ت

 .مصاع نب يلع نع «حابصلا نب دمحم نب نسحلا قيرط نم- (۲۱۹/۱۹۲ /۱) «خویشلا مجعما

 .هب دلاخ نع

 ريلادبع نباو 4۱۱۰/۳۷ /۳) «هحیحص) يف ةناوع وبأ هجرخآ :بيسملا نب دیعس -۲

 «ليبنلا مصاع يبآ نع «يشاقرلا -دمحم نب كلملادبع- ةبالق يبأ نع )7777/١14( «دیهمتلا» يف

 .هب بيسملا نب ديعس نع «ةداتق نع «ىيحي نب مامه نع

 .ةفلاخملا نم ملس نإ ؛حيحص دنس اذهو :تلق

 - 11۳-111 /۱) «ريبكلا للعلا» يف يذمرتلا هجرخأ :نامسلا -ناوكذ- حلاص وبأ -۳

 مجعملا» يف يناربطلاو ينادما -ءالعلا نب دمحم- بيرك وبأ انث :(يضاقلا بلاط يبأ بيترت

 جاجحلا نب تلصلا نب دمحم نع امهالك ؛يقشمدلا ةعرز وبأ انث :( ۸۸/۲۷ /۵) (طسوألا

 .هب حلاص يبأ نع «شمعألا نع «يلع نب لدنم نع «يدسألا

 :لاقف ؛ثيدحلا اذه نع -يراخبلا ليعامسإ نبا :ىنعي- ادمم تلأس» :يذمرتلا لاق
 .هثيدح بتکآ ال انأ .«ثيدحلا فيعض ؛لدنم

 ريغ نم ةريره يبأ نع حلاص يبأ نع شمعألا ثيدح نم ثيدحلا اذه فرعي م هنأك

 .(هجولا اذه

 .(۲۵۰ مقر) فنصملا دنع ادنسم يتأيسو :راسي نب كلملادبع -6
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 يبأ نع كلام نب كارع نع ( بيبح يبأ نب ديزي ینندح :قاحسا ۲(

 .كلذ لثم ؛ةریره

 !هیلع قلعلا روتکدلا كلذل هبنتي مو «ینبلاو ینعلا تدسفأف ؛م» نم تطقس (۱)

 :(۱۰۷ /۳۵/۳) «هحیحص) يف ینیارفسالا ةناوع وبآ هجرخآ - حیحص هدانس| -4

 .هب يلهذلا ىيحي نب دمحم ان

 روصنم نب دهآ انث :(/۱۵۲ قو «ب - أ /۱۵۰ق) "راخزلا رحبلا» يف رازبلا هجرخأو

 نع امهالک ؛نیدشر نب دمحأ انث :(۳۵۲/۱۱۳/۱) «طسوالا مجعلا» يف يناربطلاو «يدامرلا

 .هب میرم يبأ نب ديعس
 :-يقفاغلا وهو- بويأ نب ىيحي ريغ ؛تاقث مهلك هلاجر «حيحص دنس اذهو :تلق

 ىور اذإ ؛قودص وهو «ةعيه نب هللادبع هعبات دقو «نيخيشلا لاجر نم وهو «مهو ابر قودص

 ءامدق نم دحأ ثيدحلا اذه وري مو «هبتك قارتحا لبق هنع ىور نم «هباحصآ ءامدق نم دحأ هنع

 .هباحصأ

 «بويأ نب ىيحي هعبات دقو ءدهاوشلاو تاعباتملا يف هب سأب ال وهف ؛هفعض ضرف ىلعو

 :اعبوت دقف ؛كلد عمو «دلاخ نب ليقع ىلإ حيحص امهعومجمب وهف

 دمحم نب جاجح انث :(۵۱۹/۱۵-4۸۳/۵۲۰) «دنسلا» يف دمحأ مامالا هجرخآ دقف

 دواد يبأ نب ميهاربإ انث :220907 /۲۰۷ /۱۵) «راثالا لكشم» يف يواحطلاو ءيصيصملا روعألا

 نب ليقع نع «دعس نب ثيللا نع امهالك ؛يرصملا حلاص نب هللادبع نع «قوزرم نب رصنو

 .يبعكلا بيؤذ نب ةصيبق ىوس ةريره يبأ نع ةاورلا نم ركذي مل نكل ؛هب دلاخ

 نباو بويأ نب ىيحيل -مامإ تبث ةقث وهو- دعس نب ثيللا نم ةيوق ةعباتم اذهو :تلق
 هاجرخأ دقو «نيخيشلا طرش ىلع حيحص دنس وهو «ثيدحلا اظفح دق امهنأ ىلع لدت ؛ةعيهل

 .يتأيس امك ؛هب يرهزلا نع ىرخأ قرط نم
 :اليقع عبات دقو

 ىقهيبلاو ۰۵۱۱۰/۱۲۰ /۹) (هحيحص» يف يراخبلا هجرخأ :يليألا ديزي نب سنوي - ١

 انث :(8۲۰۳/۱۱۰/۱۵) دمحأو ,-نامثع نب هللادبع- نادّْبَع نع (170 /۷) «ىربكلا ننسلا» يف
 -قيرط نم 11١( 7/70 /۳) «هحیحص» يف ةناوع وبأو «قاحسإ نب يلعو قاحسإ نب ميهاربإ
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 .هب سنوي نع كرابلا نب هللادبع نع مهتعبرآ ؛دامح نب میعن-
 :كرابملا نبا عباتو

 /۱۰۲۸/۲-۱۱۸/۱۰۲۹) (هحيحصا يف ملسم هجرخأ :يرصلا بهو نب هللادبع -أ

 .هب بهو نبأ نع «ىيحي نب ةلمرح انث 1

 (خيرأتلاو ةفرعملا» يف يوسفلا نايفس نب بوقعی هجرخأ :دعس نب ثيللا -ب
 .هب ثيللا نع «يرصلا -حلاص نب هللادبع- حلاص وبأ انث )505-4٠5/1١(:

 حلاص نب دمحأ انث :(۲۰۲۱/۲۲/۲) دواد وبأ هجرخأ :يليآلا دلاخ نب ةسبنع -ت

 .هب ةسبنع نع «يرصلا

 يف ةناوع وبأو ٠١7/1١75/517/1١72(. دمحأ هجرخأ :سراف نب رمع نب نامثع -ث

 /۷) «ىربكلا ننسلا» يف يقهيبلاو «يناربزكلاو ءاجر نب رامع انث :(4۱۰۵/۳۰/۳) «هحیحص)

 .هب رمع نب نامثع نع مهتعبرأ ؛مركم نب نسحلا قيرط نم ٥
 ننسلا»و :((477/7-91) «(ىبتجملا يف يئاسنلا هجرخأ :ناميلس نب حيلف نب دمحم -ج

 .هب لمحم نع .باهولادبع نب بوقعي نب دمع انث :(۵۳۹۸/۱۸۸/۵) «ىربكلا

 رمع نب نامثع انث )١١17/11/519/15(: دمحأ مامإلا هجرخأ :سنأ نب كلام مامإلا -۲

 .هب كلام نع «سراف نبا

 (هحيحصا يف ملسم هجرخأ :يراصنألا ةملسم نب زيزعلادبع نب نهرلادبع -۳
 يف يزملا هقيرط نمو- «هدئاوف» يف -هّیومَس- هللادبع نب ليعامسإو )٠١78/5/08"2(.

 .هب نه رلادبع نع «ىبنغقلا ةملسم نب هللادبع انث :الاق ۲۵۵ /۱۷) «لامكلا بيذهت»

 .هب زیزعلادبع نب نهرلادبع نع «يولعلا دمحم نب رفعج نب قاحسإ :ينعقلا عباتو
 «نييقارعلا دئاوف» يف شاقنلاو )27776/7١9/7(. (طسوألا مجعملا» يف يناربطلا هجرخأ

 .هب قاحسإ ان :يمازحلا رذنملا نب ميهاربإ قيرط نم (4۸ /55-7)

 .«!رذنملا نب ميهاربإ الإ رفعج نب قاحسإ نع ثيدحلا اذه وري مل» :يناربطلا لاق

 .سيوأ يبأ نبا هعبات لب !كنع هللا يضر :تلق

 نب رفعج) :«عوبطلا» يف عقو نكل ؛(9/7577/5١٠١5) «هحیحص» يف ةناوع وبأ هجرخأ

 .قحليلف ؛(نب قاحسإ) هنم طقس ءأطخ وهو !(دمحت

 نب ةصيبق ثيدح نع لئس دقو- )1477/١1١-/7١47/141( «للعلا» يف ينطقرادلا لاق

 -.-ثيدحلا «... اهتمع ىلع ةأرملا حکنت ال» :ِكَي هللا لوسر نع «ةريره يبأ نع تاذه- بيؤذ
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 ريبزلا نب | ةورعو وب نب ةّصيَِق نع «باهش نبا نع ليقع نع «ةعيهل نب

 مكنت ْنَأ ىَهَن ُهْنأ» لو نع قريه لأ ع لاب نب هللا يع

 .«اهیلاخ یلع وأ كاَهِتمَع ىَلَع را

 نع ءدنه ىبأ نب دواد نع .سیرد) نبا ًاينأ :قاحسا انندح - 0۵

 بیژد نب ةصيبق نع «يرهزلا نع «دیزی نب سنوي هاورف ؛هنع فلتخاو «يرهزلا هیوری» :لاقف-
 .ةريره يبأ نع

 .يرهزلا نع ؛يراصنألا زيزعلادبع نب نهرلادبعو «ثراحلا نب ورمع :هعباتو

 نب هّللاديبعو ريبزلا ¿ن نب ةورع نع «بيؤذ نب ةصيبق نع :لاقف «يرهزلا نع ليقع هاورو

 .«اظوفحم نوكي نأ وجرأو «ليقع نع ةعيط نباو بويأ نب , ىيحي هلاق ؛ةريره يبأ نع «هللادبع

 ..حیحص هدانسإ -65

 .تاقث مهلك هلاجر حیحص دنس اذهو :تلق

 نع هعبات ؛عبوت دقو ؛نیخیشلا لاجر نم ةقث ؛يدوالا سيردإ نب هللادبع وه :سيردإ نبا

 :نم لك -هنع هللا يضر- ةريره يبأ دنسم نم هلعجب دنه يبأ نب دواد

 ١- «هدنسم» يف هيوهار نب قاحسإ هجرخآ :يميتلا ناخرط نب ناميلس نب رمتعم )۱/
 6 ۱۳۰۰ ( «یرکلا ننسلا»و 4 7) (ىبتجملا» يف يئاسنلا هنعو- )6/ 6۵۰71/۱۹۰

 يف دهرسم نب ددسمو سالفلا يلع نب ورمع ان :(ب /۲۵۰ ق) «راخزلا رحبلا» يف رازبلاو

 «ناهبصأب نیئدحما تاقبطا يف يناهبصالا نایح نبا خیشلا وبأ هقیرط نمو- !هدنسم) )0۹/4-

  -)۰.هب رمتعم نع مهتئال

 («نانلا حتف» - ۲۳۱۹/۴۳۷۳ /۸) «هدنسما يف يمرادلا هجرخآ :نوراه نب ديزي -۲

 «قسیلعتلا قسیلغت»و ۱۰۱/۲(۰) «رخلا رضا ةقفاوم» يف رجح نبا ظفاحلا هقیرط نمو-

 دوراجلا نباو «يناولحلا لالخلا يلع نب نسحما انث :(۱۱۲ ۱/4۳۳ /۳) يذمرتلاو -(4۰۹/۶)

 .هب ديزي نع مهتئالت ؛يلهذلا ىيحي + نب دمحم انث :(۰۸۵ /۲۵/۳-۲۹) «ىقتنملا» يف

 001/6 «هننس) يف روصنم نب ديعس هجرخآ :يطساولا ريشب نب میشه -۳

 يف يلصولا ىلعي وبأو «-(0401/707-1706 )٠٠١/ «راثالا لکشم» يف يواحطلا هقيرط نمو-

 نب ايركز انث :(«(ناسحإ)- ٤۲۷-٤۱۱۸/٤۲۸ /۹) (هحيحص) يف نابح نبأ هنعو -«هدنسم)

 ِِ .هب میشه نع امهالک ؛يطساولا یبجی
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 .هسيلدت رش انمأف ؛ثيدحتلاب ميشه حرص دقو ۳

 ٤- دحآ هجرخآ :ةيلع نبا لیعامس| )۱۵/ 40۰۰/۳۰۳(.

 وبآ انث :(۲۰۱6/۲۲/۲) دواد وبآ هجرخآ :يفعجلا -ةیواعم نب ريهز- ةمثيخ وبأ -۵

 وبآ انث :(۱۵1 /۲۰۱ /۱) «هدنسما يف هیوهار نب قاحساو «يليفنلا -دمحم نب هللادبع- رفعج

 .هب رهز نع امهالک ؛يئالملا -نيكد نب لضفلا- ميعن

 نبا هقيرط نمو- (5577/5) «فنصلا» يف ةبيش يبأ نبا هجرخأ :ليضف نب دمحم -1

 .-(1597/15) «راكذتسالا»يف ریلادبع

 .(۱۰۷۵۸/۲۱۲ /۱) «فنصلا» يف قازرلادبع هجرخآ :دشار نب رمعم -۷

 يلع نب ورمع انث :(ب /۲۵۰ق) «راخزلا رحبلا» يف رازبلا هجرخآ :عيرز نب ديزي -۸

 .هب ديزي نع «سالفلا

 للع» يف امك ؛«هدنسم) يف دهرسم نب ددسم هجرخآ :ديعس نب ثراولادبع -9

 .(۱۱۷ /۱۱) «ينطقرادلا

 نابح نبا هنعو- !هحیحصا يف ةميزخ نبا هجرخأ :يفقثلا ديگادبع نب باهولادبع -۰

 نع امهالک ؛راشب نب دمحمو «ینثلا نب دمحم انن :-(«ناسح(» - ۱۱۷/۲۷ /۹) (هحيحصاا يف

 .هب يفقثلا

 انث :(۵۱۲/۱۱-114۱/۵۱۷) «هدنسما) يف یلعی وبآ هجرخآ :دلاخ نب بیهو -۱

 .هب بیهو نع ؛يسرثلا دام نب یلعالادبع
 نم (۱۱۱/۷) «یربکلا ننسلا» يف يقهيبلا هجرخآ :فافخلا ءاطع نب باهولادبع -۲

 .هب باهولادبع نع «يناغصلا قاحسإ نب دمحم انث :مصالا -بوقعی نب دمحم- سابعلا يبأ قیرط

 نم (۳۹۲ ص) «ناجرج خيرات» يف يمهسلا هجرخأ :ةدئاز يبأ نب ايركز نب ىيحي -۳

 .هب ىيحي نع «يسبعلا ىسوم نب هللاديبع نع «قارولا يلع نب دمحم قيرط

 نب ديزي قيرط نم (۲/۲۵۰ق) «راخزلا رحبلا» يف رازبلا هجرخأ :لضفملا نب رشب - 6
 .هب رسب نع «عیرر

 )١/ «هدنسما يف هيوهار نب قاحسإ هجرخأ :يماسلا یلعالادبع نب ىلعألا دبع -06

۱ 100(, 

 هقيرط نمو- «(هئزجا يف رافحلا رفعج نب دمحم نب لاله هجرخأ :مصاع نب يلع -7

 .هب يلع نع «حابّصلا نب دمحم نب نسحلا قيرط نم- (۵۷/۲) «خویشلا مجعم» يف يهذلا
 ٍِ «هدئاوف» يف مصالا سابعلا وبأ هجرخأ :ريرضلا -مزاخ نب دمحم - ةيواعم وبأ -۷
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 نع «هللا دبع نب رباج نع ؛ «يعشلا نع ءمصاع نعو .ةريره يبآ نع «يبعشلا

 هاهیخآ تنب ىَلَع َةّمَعلا الو هاهیَمَع ىَلَع ة ةأرملا حكنت الا :لاق باک هللا لوسر

 يبأ نع «-فيعض وهو- يدراطعلا رابجلادبع نب دمحأ انث )/١77/1(-: ىقهيبلا هقيرط نمو--

 ۱ .هب ةيواعم

 لهآ ةماع دنع اذه ىلع لمعلاو .حیحص نسح ثیدح ةريره يبآ ثیدح» :يذمرتلا لاق

 ناف اهتلاخ وآ- اهتمعو ةأرملا نيب عمجي نأ لجرلل لحي ال هنأ :-افالتخا مهنیب ملعن ال- ملعلا
 .خوسفم امهنم ىرخألا حاکنف ؛اهیخآ تنب ىلع ةمعلا وأ تاهتلاخ وأ- اهتمع ىلع ةأرما حکن

 .ملعلا لهآ ةماع لوقی هبو

 نبا :ینعی- ادمحم تلاسو .هنع یورو ةريره ابآ یبغْشلا كردا :(یذمرتلا) یسیع وبأ لاق
 ۱ :حیحبص :لاقف ءاذه نع -يراخبلا ليعامسإ

 حيحص هدانساو» :(۲۹۰ /7) «لیلغلا ءاورإ» يف -هللا همحر- ينابلألا مامإلا انخيش لاقو

 .«هدانسإ يف دواد فلوخ ناو «ملسم طرش ىلع

 هعمج دق هدانسإ يف هيلإ راشلا فالخلاو هلیصفت يتأيس امك ؛رضي ال فالخ وه :تلق
 ةراتو «ةريره يبأ نع ىبعشلا نع دنه يبأ نب دواد نع ىوري ةرات وهف ؛ثيدحلا اذه يف فنصملا

 ۱ .حیحص امهالکو رباج نع يعشلا نع لوح الا مصاع نع

 هجيرخت رظناف «نييتآلا نيثيدحلا يف -أاضیا- فنصلا دنع ادنسم يتأيس رباج ثیدحو

 نکل ؛هب ةريره يبآ نع «يعشلا نع نوع نب هللادبع :دنه يبا نب , دواد عبات دقو ؛اذه

 ىلعألادبع نب دمحم انث :(۵۰۷/۱۹۰/۵) «یربکلا ننسلا» يف يئاسنلا هجرخأ

 .هب نوع نبا نع ثراخا نب دلاخ نع «یناعنصلا

 ا اذهو : تلق

 ةبورع وبأ انث :مكاحلا دمح يبأ قيرط نم (/۷) ؛یرکلا تسلا يف تل هجرخا

 حتف» يف امك ؛«دئاوفلا» يف حيرش يبأ نب دمحم وبأو «ينارحلا -رشعم يبأ نب دمحم نب نيسحلا-

 نبا انث )٤/ 5٠١(-: «قیلعتلا قیلغتا يف رجح نبا ظفاحلا هقيرط نمو- ۲۱ /۹) «یرابلا

 .هب يدع يبآ نبا نع «موقلا ميكح نب ىيحي نع امهالک ؛دعاص
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 ىّرْبكلا كنت الَو هاهیخآ تنب ىَلَع ةلاخلا الَو هایلاخ ىَلَع اهیخآ تنب الَو
 .«ىّرْبكلا ىلع ىّرغُصلا الو :ىّرغُصلا ىلع

 نع «ىبعشلا نع «لوحألا مصاع نع «ريرج أبنأ :قاحسإ انثدح - 1

 .حيحص هدانسا -5

 .تاقث هلاجر ,حیحص هدانسإ :تلق

 .يضلا ديمحلادبع نبا وه :ریرج
 نب هللادبع انث :-فنصلا هنعو- هاور هیوهار نب قاحسإ نأ قباسلا ثيدحلا يف مدقت دقو

 .هب لوحألا ناميلس نب مصاع نع «سيردإ
 :نم لك لوحألا مصاع نع «سيردإ نب هللادبعو ًاريرج عباتو

 يف يقهيبلاو ۵۱۰۸/۱۰ /9) «هحیحصا يف يراخبلا هجرخآ :كرابملا نب هللادبع -۱

 نبا هقيرط نمو- (۲4۵/4) «فنصلا» يف ةبيش ىبأ نباو «نادبع نع )١777/17( «ىربكلا ننسلا)

 ننسلا»و (۹۸/0) (ىبتجملا» يف يئاسنلاو ۹ / ۱۰۷ )۱١/ «راكذتسسالا» يف ريلادبع

 )٩/ «هحیحص) يف نابح نباو يزورلا مدآ نب دمحم انث :(۱۹۰-۵4۰۸/۱۹۱ /0) «یربکلا

 .هب كرابملا نبا نع مهتعبرآ ؛يدزالا حلاص نب نهرلادبع قيرط نم («ناسحإا ۵ 4١١14-

 يف يواحطلاو ٠١7094(.« /575/5) «فنصلا» يف قازرلادبع هجرخأ :يروثلا نايفس -۲

 نم 0۹٦۰( /۲۱۱-۲۱۰ /8١)و ءريثك نب دمحم قيرط نم (۵۹۵۹/۲۱۰/۱۵) (راثآلا لكشم»

 .هب يروثلا نع مهتثالث ؛ةبقع نب ةصيبق قيرط
 نع «بدؤملا دمحم نب سنوي انث )١57777/537١/77(: دمحأ هجرخأ :ديز نب دام -۳

 .هب دامح

 ٤- دمحأ هجرخأ :يبالكلا نامیلس نب ةدْبَع )۱۵۰۹۹/۳۲۰/۲۳(. ۱

 نمو- «هدئاوف» يف مصألا -بوقعي نب دمحم- سابعلا وبأ هجرخأ :عّرَوملا نب رضاحم -0
 .هب رضاحم نع «يناغصلا قاحسإ نب دمحم انث 116-١171(-: /۷) يقهيبلا هقيرط

 :يراخبلا دنع رباج نم هعامسب یعشلا حرص دقو بیر نود حيحص هدنسو :تلق

 هللادبع نب رباجو ةريره يبأ نم ثيدحلا عمس هنأ حّجري اذهو مهریغو .فنصلاو «يئاسنلاو

 .امهنع حيحص وهو :رباج نع ةراتو «ةريره يبأ نع هيوري ةراتف أعم -امهنع هللا يضر-

 دنه يبأ نب دواد نع :حیحصلاو» :(۱۱۸/۱۱-۱۱۹) «للعلا» يف ينطقرادلا مامإلا لاق

 .«رباج نع يعشلا نع لوحألا مصاع نعو «ةريره يبأ نع يبعشلا نع
 13 .حدقي ال امب ثيدحلا ُلِعُأ دقو ؛اذه
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 ةفرعماو )/١177/1(( «ىربكلا ننسلا» يف يقهيبلا هنع هلقن دقو «-هللا هحر- يعفاشلا لاق =

 فالتخا ال نيتفملا نم تيقل نم لوق وهو «ذخأن اذهبو» :(راصتعاب -۲۹۳ /۵) «راثآلاو ننسلا

 يور دقو «ةريره يبأ نع الإ هب ینلا نع ثيدحلا لهأ هتبثي هجو نم وري لو «هتملع اميف مهنيب
 ذخأ نم ىلعو «ثيدحلا در نم ىلع ةجح اذه ينو .رخآ هجو نم ثيدحلا لهأ هتبثي ال هجو نم

 .«یرحخآ هک رتو ةرم ثيدحلاب

 ىوري هنأ نم ركذ يذلاو تهنع هللا يضر- داجأو اذه يف مالكلا لاطأو» :يقهيبلا لاق

 .دوعسم نب هللادبعو «يلع نع ىوري هنإف ؛لاق امكف ؛-هنع هللا يضر- ةريره يبأ ةهج ريغ نم

 .يردخلا ديعس يبأو ءصاعلا نب ورمع نب هللادبعو «سابع نب هللادبعو «رمع نب هللادبعو
 .-نيعمجأ مهنع- ىلاعت دا يضر- كلام نب سنأو

 هذه عيمج نأ الإ هک يبنلا نع مهلك «-اهنع هللا يضر- ةشئاع نع :ءاسنلا نمو

 نمو امهلبق نمو اقفتا امنإو تملسمو يراخبلا- «حیحصلا) یحاص طرش نم تسيل تاياورلا

 يعفاشلا لاق امك ؛طقف بابلا اذه يف ةريره يبأ ثيدح تابثإ ىلع ثيدحلا ةمئأ نم امهدعب

 يضر- هللادبع نب رباج نع يعشلا نع لوحألا مصاع ةياور يراخبلا جرخأ دقو ملا همحر-

 نوع نب هللادبعو دنه يبأ نب دواد ةياور باوصلا نأو !!أطخ اهنأ نوري مهنأ الإ ؛-امهنع هللا

 .«ملعأ هللاو «-هنع هللا يضر- ةريره يبأ نع يعشلا نع

 -هللا هحر- لاقف «يوق يملع مالكب «يقنلا رهوجلا» يف يفنحلا ينامكرتلا نبا هبقعت نكل

 (هحیحص) يف نابح نبا هجرخأف ؛ةريره يبأ ريغ نينثا ةياور نم ثيدحلا لهآ هتبثأ دق :تلق» :

 نم يراخبلا هجرخأو .حیحص نسح :لاقو -اضیا- يذمرتلا هجرخأو «سابع نبا ثیدح نم

 ؛ارباجو ةريره ابآ :ینعآ ؛امهنم هعمس یعشلا نأ ىلع لمحیف «يقهيبلا هرکذ امك ؛رباج ثیدح

 نأ ىلع :«هحیحصا يف يراخبلا هجرخي مل ؛كلذک ناك ول ذإ ؛نیقیرطلا دحا ةئطخت نم ىلوأ اذهو

 نم ملسم هجرخأو «يقهيبلا ركذ امك يعشلا نع هنع يورف ؛هیف هنع فلتخا دنه يبأ نب دواد

 احیحص نوكي ال نأ هاجرخي مل نيخيشلا نوک نم مزلي الو «ةریره يبأ نع نيريس نبا نع هثیدح
 .(فرع انك

 ل فالخخالا اذهو» :هلوقب (۱۱/۹) «يرابلا حتف» يف رجح نبا ظفاح ا -ًاضيأ- هبقعتو

 رباج نع یرسخآ قرط ثيدحللو «ةريره يبأب هنم رباجب رهشآ یعشلا نأل ؛يراخبلا دنع حدقي

 /۱۹۱/۵) «ىربكلا ننسلا»و ۹۸/7) «یبتجا» يف] يئاسنلا اهجرخأ :حيحصلا طرشب

 .رباج نع «ريبزلا يبأ نع «جيرج نبا قيرط نم ۰
 - هدضعی ام نيقيرطلا نم لكلف «ةريره يبأ نع هجوأ نم -اضيأ- ظوفحم ثيدحلاو
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 الو ءاَمِتمَع ىَلَع الا مكنت ال» 'لاق با هللا لوسر نع «هللا دبع نب رباج

 :لاق ؛مصاع نع «ةبعش ان .ريرج نب بهو انآ :قاحسا انثرح - ۷

 نابح نباو يذمرتلا حيحصتب ضراعم رباج ثيدح فيعضت مهنع يقهيبلا لقن نم لوقو-

 .ةوق الوصوم هل يراخبلا جيرختب ىفكو «هل امهريغو
 هنأ معزي ثيدحلا لهأ ضعب ناکو» :[(۲۷۷/۱۸-۲۷۸) «دیهمتلا» يف] ريلادبع نبا لاق

 نع يعشلا ثيدح ححصي مل هناکو.-حصی هجو نم :ينعي- ةريره يبأ ريغ ثيدحلا اذه وري مل

 .۲«ناحیحص اعم ناثيدحلاو «ةريره يبأ نع هححصو «رباج

 يذمرتلا كلذ لثم ركذ دقف ؛نیذه ريغ ةباحصلا نم هوور مهنآ يقهيبلا لقن نم امأو

 ابأ :مهدب دازو سنا الو سابع نبا الو دوعسم نبا ركذي مل نكل ...٠ بابلا يفو» :هلوقب

 .ةرمسو «ةمامأ ابأو «ىسوم

 ثيدح نمو دیس نب باتع ثيدح نمو «ءادردلا يبأ ثيدح نم :-ًاضيأ- يل عقوو

 نيلوألا ريغ هاور نم ةدع راصف ؛-دوعسم نبا ةأرما- بنيز ثيدح نمو «صاقو يبأ نب دعس

 نباو يئاسنلاو دواد يبأو ءدمحأو «ةبيش يبأ نبا دنع ةدوجوم مهئيداحأو ءاسفن رشع ةئالث

 اهتدروأل ؛ليوطتلا ةيشخ الولو .مهريغو نابح نباو «يناربطلاو «رازبلاو «یلعی يبأو .هجام

 .«ةلصفم

 .(۱۱۷/۳) «ربطا صیخلتلا» :رظناو

 .حیحص هدانسا - ۷

 بهو نع «نانس نب ديزي انث :(۵۹۵۸/۲۱۰/۱۵) «راثالا لکشم» يف يواحطلا هجرحخآ

 2 .هب مزاح نب ریرج نبا

 :ناثيدح بابلا اذه يف یعشلا دنع» )١19/15(: «راکذتسالا» يف لاقو ()

 .ةريره يبأ نع :رخآلاو

 .«فالتخالا نم هلعجف .فسعت نم سانلا نمو

 ةداعإلا نع ینغاف هسفن بابلا يف هيلإ هدنسب هاور دق -هللا همحر- هنأل ؛هركذي مل :تلق (ب)

 .ملعا هللاو نارکتلاو
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 نم هتعمس انآ :لاقف «اهتلاخ ىَلَع وأ هم ىَلَع ةَأرملا حکنت نَا ین ُهنأ»

 .رباج

 نع «قاحسإ نب دمحم انث :ناميلس نب ةدبع أبنأ :قاحسإ انثدح -4

 نمو- (۱۸۹۱/۳۳/۳) «هدنسم) يف يسلايطلا -دواد نب ناميلس- دواد وبأ هجرخأو =

 يف یئاسنلاو .-(یضاقلا بلاط ىبأ بيترت -41۲/۱) «ريبكلا للعلا» يف يذمرتلا هقيرط

 امهالك ؛ثراحلا نب دلاخ قيرط نم (0404/191 /0) «یربکلا ننسلا»و ۰4٩۸ /) !یبتجما)

 .هب هبعش نع

 .هلبق ام رظناو «ةياغ حیحص دنس اذهو :تلق

 .(هلبق امب حیحص وهو) نسح هدانسا -۸

 يف یئاسنلاو (یضاقلا بلاط یبآ بیترت -5 157 )١/ «ریبکلا للعلا» يف يذمرتلا هجرخأو

 :(۱۹۳۰/۱۲۱/۱) هجام نباو یرسلا نب دانه انث :الاق ۵6۰۳ /۱۸۹ /۵) «ىربكلا ننسلا»

 ٠ .هب ةَدْبَع نع امهالك ؛-ءالعلا نب دمحم- بيرك وبأ ان

 :ناميلس نب ةَدْبَع عباتو

 ةرهلا ةريخلا فاحتإ» يف امك ؛«هدنسم» يف ةبيش يبأ نبا هجرخأ :نوراه نب ديزي -۱

 يف ىلعي وبأو )180/18-١١771/181(. دمحأو .(۳۲۲/۹6/4) «ةرشعلا ديناسملا دئاوزب

 .هب ديزي نع مهتئالث ؛یئاسنلا -برح نب ريهز- ةمثيخ وبأ انث :(۱۲۰۸/4۵۱/۲) «هدنسم)

 يف امك ؛(دنسملا»و ((557/4) «فنصملا» يف ةبيش يبأ نبا هجرخأ :ربمن نب هللادبع -۲

 )١7/15/ (راكذتسالا» يف ربلادبع نبا هقيرط نمو- (۳۲۲/۹6/6) («ةرهملا ةريخلا فاحتإ»

„(TAYA 

 يف يئاسنلاو ۱۱۳۷ /۱۸۰-۱۸۱ /۱۸) دمحأ هجرخأ :يسفانّطلا ديبع نب دمحم -۳

 .هب دیبع نب دمحم نع امهالك ؛يرسلا نب دانه انث :(6 ٠7/١89 /5) «ىربكلا نئسلا)

 مرکم نب ةبقع انث :(۱۱۳/۳۷۷/۲) «هدنسم) يف ىلعي وبأ هجرخآ :ريكب نب سنوي ٤“

 .هب سنوي نع

 اذه» )١١١/5(: «ةجاجزلا حابصم»و ۹6 /5) «ةرهملا ةريخلا فاحتإ) يف يريصوبلا لاق

 = .(!هنعنع دقو قاحسإ نبا سيلدتل ؛فيعض دانسإ
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 هللا يضر- يردخلا دیعس يبآ نع راسي نب نامیلس نع ةبتع نب بوقعی
 ءاهتمعو ةأرملا نيب عمجي نأ :نيحاكن نع لب هللا لوسر ىهن» :لاق ؛-هنع

 .«اهتلاخو ةأرملا نيبو

 نب دمحم نع «يبأ انث :يمع انث :دعس نب هللا ديبع انثدح - ۹

 نع «سنخألا نب ةريغملا نب ةبتع نب هللا دبع نب بوقعي ينثدح :قاحسإ
 نآ ْنَع لڳ هللا ُلوُسَر ىَهْن» :لاق ؛يردخلا ديعس يبأ نع «راسي نب ناميلس
 .(اًحاكِن اهيلاخَو ةأرلا نيبو ءاَهِيَمَعَو را نيب ْعَمْجَي 1

 نب بويأ نع «ثيللا ينثدح :ريكب نبا انث :ىيحي نب دمحم انثدح - ۹

 دعس نب ميهاربإ ةياور يف هخيش نع ثيدحتلاب حرص دقف !كنع هللا يضر :تلق =

 ثيدحلا حصو «هسيلدت ةهبش تفتناف ؛فنصملا دنع ةرشابم اذه دعب ةينآلا ةياورلا يهو «يرهزلا

 انثيدح لعأف «ادنسملا» ىلع قلعملا يعذلا كاذ ىلع زيزعلا حيرصتلا اذه يفخ دقو ءدمحلا هلو

 .هيلع كردتسيلف ؛قاحسإ نبا ةنعنعب -غباس ىمعأ ديلقتو غلاب لهجب- اذه

 «ریبلا صيخلتلا» يف اذه اشيدح لعأ دق -هللا هجر- رجح نبا ظفاحلا تيأر مث

 .«!فیعض دنسب هجام نبا هاور» :لاقف ۱7۱۷ /۳)

 الا مهللا ؛نوفورعم تاقث مهلك هدانسإ لاجر ناف ؛هل ظفاحلا فیعضت هجو ام يردآ الو

 .مدقت امك عامسلاب هحيرصتل ؛دراو ريغ اذهو !قاحسإ نبا ةنعنعب هلعآ دق نوکی نأ

 .ححصتلف !(ةبخن) :ىلإ «ةبيش يبأ نبا فنصم» يف تفرحت ()

 .(ىضم امي حيحص وهو) نسح هدانسإ -648

 دقو سلدم قودص وهو «قاحسإ نبا ريغ ؛تاقث مهلك هلاجر «نسح دنس اذهو :تلق

 .نيريثكلا ىلع يفخ ءادج زيزع حيرصتلا اذهو «هسيلدت ةهبش تفتناف ؛یرت امك ثيدحتلاب حرص

 يبأ قيرط نم (۲۷۷/۱۸) «دیهمتلا» يف ريلادبع نبا هجرخأ - حيحص هدانسإ -۰

 .هب ريكب نب هللادبع نب یی نع «ناطقلا -نمرلادبع نب جرفلا نب حور- عابنزلا
 ان :(0104/185/6) «ىربكلا ننسلا»و ۹۵ /5) «یبتجا» يف يئاسنلا هجرخأو

 نع نیقیرط نم (۵۹۵۵و ۵۹۵/۲۰۸ /۱۵) «راثالا لکشم» يف يواحطلاو .فسوی نب هللادبع

 قیرط نم )748١/8-87411/787( (طسوألا مجعملا» يف يناربطلاو دعس نب ثيللا نب بيعش

 -(۵۹00/۲۰۸/۱۵) «راثآلا لكشم» يف يواحطلاو يرصلا -حلاص نب هللادبع- حلاص يبآ



 يزورملل - « هنسلا د باتك 54

 .راسي نب كلملا دبع نع «راسی نب ناميلس نع «ججشألا نب ريكب نع «ىسوم

 الّو ءاَهَيْمَع ىلع ةأرملا مكنت ال» :لاق هل هللا لوسر نع «ةريره يبأ نع

 .«اًهتلاخ ىلع

 :جيرج نبا نع «قازرلا دبع ًابنآ :ميهاربإ نب قاحسإ انئدح -۱

 .هب دعس نب ثيللا نع مهتعبرأ ؛مكحلادبع نب هللادبع قيرط نم=
 .تاقث مهلك هلاجر ؛حيحص دنس اذهو :تلق

 هللادبع نب ريكب نع هاورف ؟-تبث ةقث وهو- ثراحلا نب ورمع :ىسوم نب بويأ فلاخو
 .(راسي نب كلملادبع) هدنس نم طقسأف «هب جشألا نبا

 :يطايمدلا لهس نب ركب انث :(۳۱۹۵/۲۹۳/۳) «طسوالا مجعملا» يف يناربطلا هجرخأ

 .ورمع نع ءرضم نب ركب نع «حلاص نب هللادبع انث

 .امهتفلاخمب دتعي الو ءاهتياورب جتحي الف ؛نافیعض هللادبعو أركب نکل :تلق
 راسي نب ناميلس خيش لعجف ؛هب ريكب نع هاورف ,ريثك يبأ نب ىبحي :-اضیا- هفلاخو

 .(راسي نب كلملادبع) نم الدب (ناورم نب كلملادبع)

 رج نب نهرلادبع قيرط نم )٤/ ۳۳١/ ٤۳٦۲( (طسوألا مجعملا» يف يناربطلا هجرخأ

 .هب ىيحي نع «يماميلا ديعس نب كرابم نع

 مو نیلف ؛الإو ءعباتي ثيح :ینعی ؛«بیرقتلا» يف امك ؛لوبقم -اذه- اكرابم نكل :تلق

 .ملعأ هللاو «ىسوم نب بويأ ةياور ظوفحاف «هريغ هفلاخ لب «هيلع عباتي

 .(هدهاوشب حيحص وهو) نسح هدانسإ -۱

 /7) هل «فنصلا» يف اذهو- قازرلادبع انث :(۳۱۹/۱۱-۱۷۱۲/۳۲۰) دمحأ هجرخأ

 .هب -( ۰ ١١86٠

 :يرزجلا كلام نب ميركلادبع عباتو

 انث :(۲۸۰۹/۱۲۳ /۳) (طسرألا مجعملا» يف يناربطلا هجرخأ :سوواط نب هللادبع - ١

 اراثآلا لكشم» يف يواحطلاو ؛يماسلا جاجحلا نب ميهاربإ انث :يعيكولا رمع نب دمحأ نب ميهاربإ

 هدلاخ نب بيهو نع امهالك ؛ىمرضحلا قاحسإ نب دمحأ ان :ةيمأ وبأ انث )15/62957/537١(:

 ۱ .هب سوواط نب هللادبع نع

 = .«ةهحلا هذه نم الإ ورمع نب هللادبع نع يور هملعن ال» :يواحطلا لاق
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 هللا دبع نع هیبآ نع «هربخأ هنأ ؛بیعش نب ورمع نع میرکلا دبع ينربخآ

 الد ' :لاقف «مهركذو سانلا ظعوف «تيبلا ىلإ دنتسا ال يتلا نا :ورمع نبا
 ال هلال ثالث ةَريَِص مَرْحَم يِ َعَم الإ ةأر رفت

 مع ىَلَع ةأَرما نمد

 .«تاقث هلاجرو دم هاور» :(557 /5) «دئاوزلا عمجما يف يمثيهلا لاقو -

 .«نسح هدانساو» :(۲۹۱ /5) «لیلغلا ءاورإ» يف -هّللا همحر- ينابلألا مامإلا انخيش لاقو

 نع .هيبأ نع «بيعش نب ورمع) ةخسنلا هذه يف فورعملا فالخلل ؛لاق امك وهو :تلق

 ۱ .(هدج

 (ةرهلا ةريخلا فاحت» يف امك ؛«هدنسم» يف ىلعي وبا هجرخآ :حابنصلا نب ىنثملا -۲

 .هب ىنثملا نع جاجحما يبأ نب ىيحي نع «باطخلا نب دمحم انث :( ۰ /۱)

 :متاح وبأ هيف لاق ,يرقنلا جاجحلا يبأ نب ىيحي ؛فيعض دانسإ اذه» :يريصوبلا لاق

 .أطخأ امبر :«تاقثلا» يف نابح نبا لاقو «ءيشب سيل :نيعم نبا لاقو «يوقلاب سيل

 لاقو «هفرعأ ال :متاح وبآ هيف لاق ؛يرصبلا يفقثلا ةيح نب ريبج نب باطخلا نب دمحمو

 .«ثیدحا ركنم :يدزألا

 نب قازرلادبع مامإلا :هعبات ؛عبوت هيلإ راشملا جاجحلا يبأ نب ىيحي !كنع هللا افع :تلق

 .هنم ىيحي ةمذ تئربف ؛هب ىنثملا نع ۲٠١/ ٠٠۷١١( /5) «هفنصما يف هاور دقف «يناعنصلا مامه

 كلتب ثيدحلا لالعإ نم هيجنت قلا تماما ةعباتلا هذه ركذ -هللا هحر- يريصوبلاب ردجألا ناكف

 ۱ .هدحو هل لامکلاو نیتروکذلا نیتلعلا

 ؛هب لعی نأ يغبني نمب ثيدحلا لالعإ هتاف دقف ؛رخآ كرد -هللا هجر- يريصوبلا یلعو

 .كردتسيلف .«بیرقتلا» يف امك ؛ةرخأب طلتخاو .فیعض هنإف حابصلا نب ىنثملا وهو

 ةريخلا فاحتا) يف امك ؛«هدنسم» يف يلصوملا ىلعي وبأ هج رخ :میلس يبأ نب ثيل -۳

 نب ريرج نع «يئاسنلا -برح نب ريهز- ةمثيخ وبأ انث :(۲ /۷۰/۱-۱۱:/۸۵۹) «ةرهملا

 .هب ثيل نع «ديمحلادبع

 داهشتسالا نم عنمي ال اذه ناك ناو «قبس ام ىلع : ةدمعلاف .فیعض -اذه- ثيلو :تلق

 .هدعب ام رظناو «هب

 يباتك يف اهتلصف امك ؛ةباحصلا نم عمج نع ةريثك دهاوش لوألا ثيدحلا رطشلو
 .(۱۰۵--۱ /۲) «ةيعرشلا يهانلا ةعوسوماا

 .يتأي امو هلبق اب حيحص يناثلا هرطشو
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 .«اهیلاخ ىلع الَو

 ًابنآ :نوراه نب دیزی اش د :يماطسبلا یسیع نب نيسح ییئدح - --۲ ۲

 لاق يع ینلا نأ :هدج نع «هيبأ نع «بيعش نب ورمع نع «ناوكذ نب نيسحلا

 .«اهتلاخ ىلع الو ءاهّيَمَع ىلع ةأرملا کنت الَو) :ةكم حتف موي

 يبأ نبا وهو- ديعس أبنأ :ركب نب دمحم ًابنآ :قاحسإ انئدح -۳

 يف امك ؛«دنسملا»و ۰۲۷ )٤/ «فنصلا» يف ةبيش يبأ نبا هجرخأ - نسح هدانسا -۲

 /۵۲۵/۱۱-۵۲۱) دمحأو ؛(9١/57١551/١ا//5و ٤/۸9۹/٤٩۱ /۱) (ةرهملا ةريخلا فاحتتإ»

 ۱ .هب نوراه نب ديزي انث :الاق ( ۳

 /۳۸۶ /۱۱)و «ناطقلا ديعس نب ىيحي انث :(۲۱6-10۸۱/۲۱۵ /۱۱) دمحأ هجرخأو

 ةريخلا فاحتا» يف امك ؛«هدنسما يف يلصولا ىلعي وبأو تردنغ- رفعج نب دمحم انث ۰

 حور نع «-ةمثيخ وبأ- برح نب ريهز انث :(۲/۳ ۱۱/۱۹۷ /4و ۳/۸۵۹/4۲۱ /۱) «ةرهملا

 .هب ملحلا ناوکذ نب نيسح نع مهتئالث ؛ةدابع نبا

 .قباسلا ثيدحلا يف هنایب مدقت امك ؛نسح دنس اذهو :تلق

 نم ملعلا لهآ نم ريثك عمج -حتفلا موی قو هتبطخ :ینعآ- ثيدحلا اذه یور دقو
 ؛روكذملا ردقلا اذه مهدنع سيل نکل ؛-امهنع هللا يضر- صاعلا نب ورمع نب هّللادبع ثیدح

 مجعلا) يف يناربطلا هجرخآ - (هدعب امو هلبق امب حیحص وهو) نسح هدانسا -۳

 نب یسوم انت : (۸۲ ۱۲ ۰-۱۱ /۸) ؛طسوالا مجعلاو ( ۵۰ /۲۲۱/۱۱) «ريبكلا

 .هب هیوهار نب قاحسإ نع «لامحلا نوراه

 نب دمحم نع «ناليغ نب دومحم قيرط نم (۱4۷۷/4) «لماكلا» يف يدع نبا هجرخأو
 .هب يناسربلا ركب

 هفلاخو تهطالتخا لبق هنم عمس دقو- ةبورع يبأ نبا نع ركب نب دمحم هاور اذك :تلق

 ؛هب زيرح يبأ نع ؛ةبورع يبأ نبا نع هايورف «ةدابع نب حورو يماسلا ىلعألادبع نب ىلعألادبع

 .(ةداتق) طاقسإب نكل

 - ,يمضهجلا يلع نب رصن انث )٤١۲١/۳/ ١٠١١(: يذمرتلا :یلعالادبع ةياور جرخأ
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 ىسوم ""(وبآ) انث :(۱/۳۲۲/۹۵ /5) «ةرهلا ةريخلا فاحتإ» يف امك ؛«هدنسم» يف ىلعي وبأو-

 نع مهتثالث ؛نسحلا نب ليمج قيرط نم )٤/ ۱٤۷۷( «لماكلا» يف يدع نباو «-ىنثملا نب دمحم -

 .هب یلعالادبع نب ىلعألادبع

 )507١/538/0(. دمحأ اهجرخآ :ةدابع نب حور ةياورو

 للع حرش» يف امك ؛هطالتخا لبق ةبورع يبأ نبا نع ىور نم حورو یلعالادبعو

 .(۱۹۱ ص) «تارينلا بكاوكلا»و «(7155 /۲) «يذمرتلا

 ةعامجلا ةياور نوكت نأ امإو «نيهجولا نم ةبورع يبأ نبا نع ثيدحلا نوكي نأ امإف
 .يدع نبا هحجر يذلا وهو ؛حصأ-ىلعألادبعو ًاحور :ىنعأ-

 .-“'ذاعم وبأ- يرصبلا ةرسيم نب ليضف :هيلع ةداتق باتو

 نب يلع قیرط نم («ناسح»- )1١١1/4777/94 «هحیحصا يف نابح نبا هجرخأ

 (لماکلا» يف يدع نباو )5773/١1١-21١977/5717. «ريبكلا مجعملا» يف يناربطلاو ینیدلا

 «ناسحلا بئارغلا ةاقتنملا دئاوفلا» يف يركسلا يبرحلا -رمع نب يلع- نسحلا وأو ۱8۷ /6)
 يف يبارعألا نباو «نيعم نب ىيحي نع نيقيرط نم (51١ق /۱ج)- «تايبرحلا» ب فورعلا-

 ناميلس نسب رمتعم نع مهتثالث ؛يزارلا روصنم نب ىلعم قيرط نم (۲۹۹/۱۷۵/۱) «مجعلا)

 .هب ليضف نع «يميتلا

 .(حيحص نسح ثيدح سابع نبأ ثیدحا :يذمرتلا لاق

 اذه ةاور ءامسأ ددع نأ دعب- (۱۰۳/۲) «ربخلا ربخلا ةقفاوم» يف رجح نبا ظفاحلا لاقو

 .«ملعأ هللاو .سابع نبا ثيدح نئسحلا ىلإ اهبرقأو «لاقم اهنم لك يفو» :-ةباحصلا نم ثيدحلا

 :هيف فلتخم- يدزالا نيسح نب هللادبع- زيرح ابأ نإف ؛نسح يدقن يف هدانسإ :تلق
 :-هنع حلاص نب ةيواعم ةياور يف- نيعم نبا لاقو ؛«ثيدحلا ركنم» :دمحأ مامإلا لاق

 سسيل» :-ةرم- لاقو ,«فيعض» :يئاسنلا لاقو ۰ءيشب هثيدح سيل» :دواد وبأ لاقو «(فيعض

 .هدحآ هيلع هعباتی ال هيوري ام ةماع» :يدع نبا لاقو ««يروقلاب

 ثیدحا ركن سيل «ثيدحلا نسح» :يزارلا متاح وبآ لاقو ء/ةقث» :يزارلا ةعرز وبآ لاقو

 يف لاقو «(ةقث يرصب» :-هنع ةمثيخ يبآ نب ركب يبأ ةياور يف- نيعم نبا لاقو ««هثیدح بتکی
 ۳ .(هي رتعياا :ينطقرادلا لاقو .«قودص» :نابح نبا لاقو ««سأب هب سيلا :نامهط نبا ةياور

 .«ةرهملا فاحتإ» عوبطم نم تطقس (أ)

 .ححصتلف !«نبا» ىلإ «يبارعالا نبا مجعم» عوبطم يف تفرحت (ب)
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 .هیلع قیلعتلاو .(4 ۶۲۱-۳۳ /۱6) «لامکلا بيذهت» :رظنا =

 ملام ثيدحلا نسح -يدقن يف- وهف ؛«ىطخي قودص» :هنأب هيف لوقلا ظفاحلا صفلو

 اميس ال ءرخآلا ضعبلا يتأيو اهضعب مدقت «ةريثك دهاوش اذه هثيدحل لب ءانه فلاخي مو «فلاخي

 .ظفاحلا هنسحو يذمرتلا هححص دقو

 :ناهيبنت

 نع ىور ركب نب دمحم) :يناربطلاو فنصملا دنس نع «دمحأ دنسم» ىلع قلعملا لاق ١-

 !(يراخبلا طرش ىلع حيحص دانسإلا اذهف «طالتخالا لبق ةبورع يبأ نب ديعس

 لاجر نم وه سيلو «يدزألا زيرح ابأ يناربطلا دانسإ يف نأ لوجعلا تاف :تلق

 وهو !«مجعملا» نم هدنس هلقن ءانثأ زيرح يبأ مسا هل طقس «هتئادحو .هعاب رصقل هنكل ؛يراخبلا

 .كردتسيلف ؟يناربطلل «ریبکلا مجعملا» يف انيقي دوجوم

 !هيلع ريض الف ؛بتاک وأ ثحاب يأ هيف عقي دق طقسلا اذه نإ :لوقي الئاق لعلو

 اذهب هعلضتب هل دهشيو «هملعب قثوي نمم هيلإ راشملا ناك ول ؛كلذك رمألا ناك :لوقأ
 رفسلا اذه لشم ىلع مالحالا ءاهفس «نانسألا ءاثدح رامغألا ةئشانلا طلست دقو امأ ىملعلا

 ءاطخألا نم اوبكتراو ءاداسفإو ًاداسف اهيف اوثاعف «(مامإلا دنسلا :ةيوبنلا ةنسلا سوماق) ميظعلا

 الف ؛میلع هب هللا ام ةيدقعلاو ةيملعلا

 سبيلا ىلع يرج ال ةنيفسلا نإ اهكلاسم كلست ملو ةاجنلا وجرت

 نكنإ» :هلوق يهو ؛ىرخألا قرطلا يف درت مل ةدايز «هحيحص يف نابح نبا دنع عقو -۲
 .«نکماحرآ نتعطق ؛كلذ نتلعف اذإ

 ؛اهتفذح» :(۵۱۱/۱) «نآمظلا دراوم حیحص) ی -هللا هحر- ينابلألا مامإلا انخيش لاق

 يبأ دنع «هنع اهوري مل مهرثکآو ءاهيف هيلع اوفلتخا مهنأ ىلع ءاهب زيرح يبأ درفتو ءاهتراكنل

 ...يناربطلا اذكو ءدمحأو يذمرتلاو !دواد

 :(451 /4) «ناسحالا» ىلع هقيلعت يف هلوقب اًشحاف أطخ بيعش خيشلا اطخأ دقو
 نيروكذملا ةثالثلل هازع مث ««!عبوت دقو دهاوشلا يف نسح هثيدح زيرح وبأ «نسح ثیدحا

 يف ركذي مل وهو ءاهجّرخل الاو ,یوعد درج اهيلإ راشآ يتلا ةعباتملاو !مهدنع ةدايزلا نأ امهوم
 ؛كورتم اذه نأ عمو «يفعجلا رباج قيرط نم (۱۱۸۰۵) يناربطلا ريغ رخآ اردصم جيرختلا

 !ةدايزلا هيف سيلف

 !* ضعب قوف اهضعب تاملظ#
 -نم نسح هدانسٍ» :(۲۰۵ )٤/ باتكلا ىلع هقيلعت يف ينارادلا خألا لوق هنم أوسأو
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 نأ ) : سابع نسا نع «ةمركع ع "زیر يبأ نع «ةداتق نع «-ةرورع

 .«اًهيلاخ ىلَع وأ ءاّهَيَمَع یلَع ةأزملا حکنت نأ یهن ليكي هللا َلوُسَر

 نب هللا دبعو .یماطسیلا ىلع وبآو راشب نب دمح انندح “۴

 وأ فالتخالا نم مدقت ام هيلع يفخف «مهيلإ راشلا ةثالثلا ىلإ هازع مث «...زیرح يبآ لجأ-

 .رم امهالحأو !هلهاجت

 تباحصلا نم نورخآ ةسخ هاور ثيدحلا نأ امهلماجت هلك كلذ نم -شحفآ وآ- أوسأو

 عم اهنسحي نمف «ةدايزلا نود زيرح يبآ نع نيرثكألا ةياور لثم نيخيشلا دنع ةريره وبأ مهنم
 .«ضرغم وأ «لفاغ وأ «لهاج امإ وهف ؛اذه

 «يرزجلا نهرلادبع نب فيصخ :هعبات ؛هيلع عبوت زيرح ابأ نإ :لوقأ نأ اذه دعب يقب
 .هب ةمركع نع

 /۲۲4/۲) دواد وبأو .عاجش نب ناورم انث :(۱۸۷۸/۳۷۰/۳) دمحأ مامالا هجرخأ

 .هب فيصخ نع امهالك ؛مساقلا نب باطخ نع «يليفنلا -دمح نب هللادبع- رفعج وبأ ان ( ۷

 ريغتو ظفحا ءىيس -روكذملا- افيصخ ناف ؛دهاوشلاو تاعباتلا يف هب ساب ال دنس اذهو :تلق

 .هظفح دق هنأ ىلع لديو ءزيرح يبأ ةياور يوقي وهو «هب داهشتسالا نم عنمي ال كلذ عمو «هرخاب

 اب ةوق دادزيو «ةمركع نع هيقيرط عومجمب بير نود حيحص ثيدحلا نإ :لوقلا ةلمجو
 .يتأيس ام رظناو .دهاوش نم هل مدقت

 .ياز هرخآ «ءارلا رسكو «ةلمهملا حتفب :«زیرح» :هباوص ءأطخ وهو «ریرج» :طوطخملا يف (۱)

 .!سابع نبا نع ةاورلا نمض نمو «ةمركعل ًاعباتم زيرح ابآ لعجف !«نعر» :4م يف (۲)
 (هدنسم) يف ىلصوملا ىلعي وبأ هجرخأ - (هلبق امب حيحص وهو) فيعض هدانسإ -4

 هنعو- (يلامألا» يف يلماحماو «يئاسنلا -برح نب ريهز- ةمثيخ وبآ انث :(57617/198-117)

 ساسعلا وبأو ؛هيوجنز نب كللادبع نب دمح انث :-(۵/۳-۳۲۰۸/۵۵) (هننسا يف ينطقرادلا

 -۲۹و ۲ /۸) «یربکلا ننسلا يف يقهيبلا قيرط نمو- «دئاوفلا» يف مصالا -بوقعي نب دمحم-

 .هب يفنحا -ديجملادبع نب هللاديبع- يلع يبأ نع مهتئالث ؛نانس نب دمحم انث :-۰

 نب هللاديبع نع «يصمحلا ينارهبلا -عفان نب مكحلا- ناميلا وبأ :يفنحلا يلع ابأ عباتو

 .هب بضوم

 .هب ناميلا يبأ نع «يلوقاعريدلا مثیها نب ميركلادبع قيرط نم (545/54) مكاحلا هج رخآ

 - !یهذلا هقفاوو «هاجرخم لو .دانسإلا حیحص ثیدح اذه» :لاقو
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 دبع نب هللا ديبع انث :يفنحلا ديجما دبع نب هللا ديبع انث :اولاق ؛نحرلادبع

 دبع تنب ةرمع نع «نمحرلا دبع نب دمحم نب كلام يثدح :بهوم نب نمحرلا
 يف «ناباتك قي هللا لوسر فيس مئاق يف دجو :تلاق ؛ةشئاع نع «نهرلا

 .(اًهيلاخ ىلع الو هاهیمَع ىَلَع ةأر مكنت الَو» :امهدحأ

 ةعیف نبا انث :دوسألا وبأ انث :یوسنلا هيوجنز نب ديمح ینئدح -0

 .ليلق دعب هنايب يتأي رظن هيف :تلق =
 ؛«حیحصلا» لاجر هلاجرو «ىلعي وبأ هاور» :(۲ ۹۲ /7) «دئاوزلا عمجم» يف يمثيطلا لاقو

 .(دحأ هفعضي ملو .نابح نبا هقثو دقو «لاجرلا يبأ نب كلام ريغ

 ءاحيحصلا» لاجر نم سيل بهوم نب نهرلادبع نب هللاديبع ناف !كنع هللا افع :تلق

 ىلإ وهو ««درفملا بدألا» يف يراخبلا هل ىور دقو هجام نباو ىئاسنلاو دواد ىبأ لاجر نم امنإو

 .ةيقيقحلا ثيدحلا ةّلع وهف ؟«يوقلاب سيلا :«بيرقتلا» ينو .هیف ملكتم كلذ
 هيلع ىنثأو ممج هنع ىور دقف ؟-لاجرلا يبأ نبا -نمرلادبع نب دمحم نب كلام امآ

 نسحأومه) )۲۱١/۸(-: هنبال «لیدعتلاو حرجلا» يف امك- لاقف ءاريخ يزارلا متاح وبأ مامإلا

 مكاحلا هثيدح ححصو )١55/9(( نابح نبا هقثوو .(نمحرلادبعو هثراح هيوخأ نم الاح

 يريصوبلا لوقف ؛هيلعو هللا ءاش نإ نسحلا ةبتر نع هثيدح لزني ال ؛هلاح اذه لجرف «یهذلاو

 !نمرلادبع نب دمحم نب كلام ةلاهجل ؛فيعض دانسإ اذه» :(۳۹۲ /۵) «ةرهملا ةريخلا فاحتإ» ٤

 ؛نهمرلادبع نب دمحم نب كلام هيف دنسب ىلعي وبأ هاور» ٠۳٠١(: /55 /۵) (ةرصتخملا» يف هلوقو

 نأ ىغبني ال اب ثيدحلا لعأو «ةيقيقحلا ثيدحلا ةلع نع لفغ ذإ ؛هداسف ىفخي ال ام «لوهجم وهو

 ۱ .ملعأ هّللاو هب لعی

 امك ؛بير نود حیحص -اهتلاخ وأ- اهتمعو ةأرملا نيب عمجلا نع ی هيهنف ؛كلذ عمو

 .ىضم ًامیف هليصفت مدقت

 ؟اطولا» يف بهو نب هللادبع هجرخأ - (هلبق امب حيحص وهو) نسح هدانسإ "6

 رازبلاو 42379 )۲۹٦/۱-۲۹۷/ «هدنسم» يف یلعی وبأو ٥۷۷(« /۱۸/۲) دمحأو ۲۷۲ /۹۲)

 .هب ةعيف نبا نع امهالك ؛بيشألا ىسوم نب نسح نع (۸۸۸/۱۰۶ /۳) «راخزلا رحبلا» يف
 نبا هيفو ازبلاو یلعی وبأو ءدمحأ هاور» :(۲۲۳ /5) «دئاوزلا عمجما يف يمثيطلا لاق

 .«حیحصلا لاجر هلاجر يقابو ؛نسح هثيدحو ؛ةعيف
 = بهو نب هللادبعك ؛هباحصأ ءامدق نم دحأ هنع ىور اذإ ؛نسح هثيدح ةعيهل نبا :تلق
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 هللا يضر- بلاط يبأ نب يلع نع «يقفاغلا ريرر نبا نع «ةريبه نبا نع

 اولا نیو هایم وأرَلا نيب َعَمْجُي نآ ین هلل هللا لوُسَر نأ :-هنع
 .«اهیلاخو

 نع «ماشه نب ريثك انث :یماطسبلا یسیع نب نیس | یئدح -1

 دوسألا وبأ -اضیا- هب قحلیو .ظافحلا نم عمج كلذ ىلع صصن دقو بانه لاحلا وه امک--
 لبق ةعي نبا نع هتياور نأ ىلع صصن دقو .فنصلا دنع امك ترابطادبع نب رضنلا-

 1١85-١860 /۲) «خيرأتلاو ةفرعملا» يف يوسفلا نايفس نب بوقعي ظفاحلا :هبتك قارتحاو هطالتخا

 .(87ةو

 .هيلع كردتسيلف ؛هتوفی ام رثكأ امو !«دنسملا» ىلع قلعملا تاف ام هلك اذهو

 امك ؛«دنسملا»و )٤/ ۲٤۷(« «فنصملا» يف ةبيش يبأ نبا هجرخأ - فيعض هدانسإ -5

 55١/ /۱) «ربکلا للعلا» يف يذمرتلاو ۰۱/۳۲۲۳ ۹-۹۳ )٤/ «ةرهملا ةريخلا فاحت يف

 «هدنسما يف ينايورلاو «ناليغ نب دومحمو عينم نب دمحأ انث :(يضاقلا بلاط يبآ بيترت - ۱11

 نب دمحم انث :الاق ؛(«فشک» - ۱۳۱/۱۲۵ /۲) «دنسلا» يف رازبلاو 2۹ ۱۷/۰۲ /۲)

 يف ینایورلاو .(یضاقلا بلاط یبآ بیترت- ۱۱۲/46۱ /۱) (ريبكلا للعلا» يف یذمرتلاو .ینثلا

 نسب ربثک نع مهتسخ +راشب نب دمحم انث :الاق 46۲/۱6۰۷ /6۰و ۱۳۹۳ /۳۹۹/۲) «هدنسم»

 .هب- يقرلا لهس يبأ- يبالكلا ماشه

 .«ربثک الا هنع الو رفعج الإ اذکه يرهزلا نع هاور ملعن ال» :رازبلا لاق

 :ةّلع هيف نکل ؛«بیرقتلا يف امك ؛ةقث وهو :تلق

 وه :لاقف «ثيدحلا اذه نع -يراخبلا ليعامسإ نبا :ينعي- ادم تلاس) :يذمرتلا لاق

 .«ةريره يبآ نع «بیذ نب ةصيبق نع «يرهزلا نع وه امنإ ءطلغ

 هاور ثيدح نع ىبأ تلاس» :(۰۲/۱-۱۲۰۵/1۰۳) «للعلا» يف متاح يبأ نبا لاقو

 نأ ىهن هنأ :ب ينلا نع «هیبآ نع «ملاس نع «يرهزلا نع «ناقرب نب رفعج نع ماشه نب ريثك
 ءاذكه يرهزلا نع لجر نع رفعج هيوري ءأطخ ثيدحلا اذه :يبأ لاق ؟اهتمع ىلع ةأرملا حکنت

 ...يرهزلا ثيدح حيحص نم اذه سيلو

 يرهزلا نع هاور ًاليقع نإف ؛«اهتلاخ ىلعو اهتمع ىلع ةأرملا حکنت نأ ىهن» :ثيدح امآ

 .«هبشآ وهو هلك ينلا نع «ةريره يبأ نع .بیژذ نب ةصيبقو هللادبع نب هللاديبع نع
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 هللا لوُسَر ىَهَنا :لاق ؛هیبآ نع «ملاس نع «يرهزلا نع «" ناقّرُب نب رفعج

 مالا :طقف ةعاضرلا نم نيتأرما ةيآلا يف ّمَرَحو :هّللا دبع وبأ لاق
 َءاَرَو ام مكل لجأ :لاق [مث] ؛ةعاضّرلا نم امهّريغ ْمّرَحُي مل «تخألاو
 نأ :همومعو باتكلا رهاظ ىلع مكحلا يف مزاللا راصف «[۲4 :ءاسنلا] 4مكَِذ
 مكل َلِحَأَو# :هلوقب حاكتلا ٍتالّلحم ءاسنلا نم ةيآلا يف مرح ام ءارو ام نوكي
 مرح هناب لَك ىنلا نع ةتباثلا رابخألا تءاجف «[۲4 :ءاسنلا] «مكِذ َءاَرَو ام

 نم ُمُرْحَي ام ُمّرَحَت ةعاضرلا نأ ربخأو «ةعاضرلا نم تخألا تنبو «خألا تنب

 .ةدالولا

 يبأ نب هللا دبع نع «سنآ نب كلام نع «ىيحي نب ىيحي انثدح -۷

 يف هدانسإل -هللا همحر- ينابلالا مامإلا انخيش نيسحت ناف ؛هيلعو ۲6 مقرب) بيؤذ نبا>

 .ىفخي ال امك ؛ديعب (۲۹۱ /5) «لیلغلا ءاورإلا

 رازبلاو .«طسوالا» يف يناربطلا هاور» :(۲6 /1) «دئاوزلا عمجم» يف يمثيما لوق هلثمو

 !«حیحصلا لاجر امهاجرو «راصتخاب

 رفعج نكل :تلق» :(۵1۹/۱) «رازبلا دئاوز رصتخم» يف رجح نبا ظفاحلا هبقعت نکل

 .«يرهزلا يف فیعض
 جرخآ ناو رفعجو)» :هلوقب (۹6 /4) «ةرهلا ةريخلا فاحتإ» يف يريصوبلا -اضیا- هبقعتو

 .«يرهزلا يف فیعض هنأ الا ؛یلجعلاو دعس نباو نيعم نبا هقثوو «ملسم هل

 .فاق اهدعب یارلا نوکسو ةدحولا مضب (۱)

 يف يقهيبلاو ۱4 /۱۰۲۸/۲) «هحیحص) يف ملسم هجرخآ - حیحص هدانس| -۷

 .هب يميمتلا ىيحي نب ىيحي نع امهالک ؛ةبيتق نب لیعامس! قیرط نم (4۵۱/۷) «یربکلا ننسلا»
 یقهیبلاو ۳۱۰۵/۲۱۱(۰/و ۲۲۱/۲۵۲۵۳ /۵) «هحیحصا يف يراخبلا هجرخأو

 فسوی نب هللادبع نع ۲۸۹/۱۷۶ /۲) «یرغصلا ننسلا»و ۱۵۹ /۷) «یرکلا نتسلاا يف

 لیعامس) نع (4۵۱/۷) «یربکلا» يف يقهيبلاو 9۰۹۹ /۱۳۹/۹-۱۰) يراخبلاو يسينتلا

 >هقیرط نمو- (۲4/۵) (مألا»و «هبیترت - ۷6/4 /۲) «دنسلا» يف يعفاشلاو «سیوآ يبآ نبا
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 ةفرعماو ۲۸۸/۱۷۳/۳(۰) «یرغصلا ننسلا»و ۰40۱ /۷) «یرکلا ننسلا» يف ىقهيبلا-

 (۱۰۱۰/6ع۲ /۲) ؛هدنسم» يف هيوهار نب قاحسإو -(۷۸/۶-43۹۹/۷۹) (راثآلاو ننسلا

 دمحأو «ةدابع نب حور انث :-(«نانلا حتف» -۲۳۹۱/6۹۰/۸) (هدنسم) يف يمرادلا هنعو-

 /۲۸۸-۲۸۹و ۲۶۱۷۰/۲۰۰ /ع۰)و .يدهم نب نهرلادبع انث :(۳۵۵۳ /۲۸-۲۸۳/۲)

 /7) (ىبتجما» ٤ يئاسنلاو ‹«(«نانملا حتفا- ۵ ۸1٩۲ /۸) «هدنسم» يف يمرادلاو 02(

 يف دوراجلا نباو .ناطقلا ديعس نب ىيحي نع )۵٩۱۱/۱۹۱/۰( «ىربكلا نئسلا»و 9

 يف ةناوع وبأو ۵۰۸۳/۹۱۱/۳(۰) «هريسفت» يف متاح يبأ نباو ۱۸۷(۰ /۳۱/۳-۳۲) «ىقتنملا»

 /7) «یبتجا» يف يئاسنلاو .بهو نب هللادبع نع نيقيرط نم ٠٠١/ ٤۳۷١( /۳) «هحيحصا)

 زازقلا ىسيع نب نعم قيرط نم )5١7/60-041535/50:5( «یرکلا ننسلااو ۱۰۳-۲

 نب دمحم هقيرط نمو- )5١/ ٦۷( «يريبزلا هللادبع نب بعصم ثيدح» يف يوغبلا مساقلا وبأو

 هللادبع نب بعصم انث :-(40 /۵6۳ /۲) «تاقثلا خويشلا ثيداحأ» يف يراصنألا يقابلادبع

 يف يوغبلاو يرطاطلا دمحم نب ناورم قيرط نم (۱۰۵/۳) «هحبحص)» يف ةناوع وبأو «يريبزلا

 بعصم يبأ قیرط نم (۱۸۹/۲) «ليزنتلا ملاعم»و ۲(۰ ۲۷۸/۷۳۷۲ /9) (ةنّسلا حرشاا

 ىيحي نب ىيحي ةياور -۱۳۸۹/۳۳۱/۳) هل «اطوملا» يف اذهو- كلام مامإلا نع مهلك ؛يرهزلا

 ءمساقلا نبا ةياور - ۳۱۰/۳۳۷و «يرهزلا بعصم يبأ ةياور - ١-٠/ ٠۷۳١ /”و «يثيللا

 نسحلا نب دمحم ةياور -۹٠1/۲١٦و «يناثدحلا ديعس نب ديوس ةياور - ۷۸۹ /۳۵۱و

 .هب -(ينابيشلا

 .لودُعلا ٌهلقن ؛حيحص ثيدح اذه» )1741١/14-557(: «راكذتسالا» يف ريلادبع نبا لاق

 :ةعاضرلاب ميرحتلا يف هباتك يف رکذ امنإ - ىلاعت- هنأل ؛هانعم يف ةدايزلا يف هللا باتك نیبی وهو

 «ِةَعاضّرلا نم مکناوخآو مُكَتْعَضْرَأ يناللا ْمُكَتاَهَمأَو# :-ىلاعت- لاقف .تاوخألاو تاهمألا
 .ه.ا «عاضرلا نم مرحي هلثمف بسنلا نم مرحي ام لک نأ ةي هللا لوسر نّيبو ۲۳[۰ :ءاسنلا]

 .«هتحص ىلع قفتم ثيدح اذه» :یوغبلا لاقو

 :نم لک ؛يراصنألا مزح نب ورمع نب دمحم نب ركب يبآ نب هللادبع نع كلام عباتو

 ىلعيوبأو ۲/۱٤٤٤(« /۱۱۹۸/۲) (هحيحص#) يف ملسم هجرخأ :ةورع نب ماشه - ١

 ىبأ نع (4۳۷۲/۱۰۵/۳) «هحیحصا يف ةناوع وبأو ۰4۳۷ /۳۳۸ /۷) «هدنسم» يف ىلصوملا

 دواد قيرط نم 451١( /۷) «ىربكلا ننسلا» يف يقهيبلاو یه -میهاربا نب لیعامس|- رمعم

 .هب ماشه نع «ديربلا نب مشاه نب يلع نع امهالک ؛دیشر نبا

 :ايلع عباتو

 = :(۲/۱6/۱۰۱۸/۲) (هحيحص) يف ملسم هجرخا :-ةماسأ نب دامح- ةماسأ وبآ -أ
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 انث ٠٠١/ ٤۳۷١(: /۳) «هحیحص)» يف ةناوع وبأو ينادمحا -ءالعلا نب دمحم- بيرك وبأ انث=

 .هب ةماسأ يبأ نع امهالك ؛ركاش نب دمحم نب هللادبع

 نب دمح انث :(4۳۷۳ /۱۰۲/۳) «هحیحص» يف ةناوع وبأ هجرخآ :دلاخ نب بيهو -ب

 .هب بيهو نع «يكذوبتلا -ليعامسإ نب ىسوم- ةملس يبأ نع «هيويح
 - يلامألا» يف يلماحلا ليعامسإ نب نيسحلا يضاقلا هجرخأ :ييرخلا دواد نب هللادبع -ت

 خویشلا ثیداحا) يف يراصنالا يقابلادبع نب دمحم هقیرط نمو -(يدهم نب رمع يبا ةياور

 نب دمحم انث 5١6(-: /۳) (دادغب خيرات» يف يدادغبلا بيطخلاو ۵ /۹۷۰ /۲) «تاقثلا

 .هب هللادبع نع «يدزالا ىيحي
 انث )1١548/5(: «هحیحصا يف ملسم هجرخأ :جيرج نب زيزعلادبع نب كلملادبع -۲

 نب قاحسإ انث ٠١١/ ٤۳۷٤(: /۳) «هحيحص) يف ةناوع وبأو .جسوکلا روصنم نب قاحسإ

 نبا نع ,-(1794617 /47/7/19) هل «فنصملا» يف اذهو- قازرلادبع نع امهالك ؛يربّدلا ميهاربإ

 .هب جیرج

 .هب ةشئاع هتلاخ نع ماوعلا نب ريبزلا نب ةورع :نهرلادبع تنب ةرمع عباتو

 يف يئاسنلاو ۰۱۱۷/۵۳ /۳) يذمرتلاو .(5066 /۲۲۱ /۲) دواد وبآ هجرخأ

 - 0۹/۳۹ /۲) «دنسملا» يف يعفاشلاو ۰۵1۱۳/۱۹۲ /۵) «یرکلا»و (۹۹-) (یبتجا»

 ۸/٩۲ /۸) (هدنسما يف يمرادلاو .(۵۱و 4 / 0 دهآو ۱۶۹و ۲ /) «مال او .(هبيترت

 (هحیحصا يف ةناوع وبأو ۱۰۲ /۳۰۷ /۱) «عانق ولا يف رذنملا نباو «(«نانلا حتف»- ۶

 ناذاش نباو «(«ناسح!»- ٤۲۲۳ /۳۲۰/۱۰-۳۷) «هحیحص» يف نابح نیاو .(41 ) 08/1١١6

 «يريبزلا هللادبع نب بعصم ثيدح» يف يوغبلا مساقلا وبأو .(۲۲ /554) «یرغصلا ةخيشملا؛ يف

 /۷۳ /9) «ةنسلا حرشاو «(۱۸۹ /۲) «ليزنتلا ملاعم» يف يوغبلا نيسحلا وبأو ۷۰ /5)

(T74(راثالاو ننسلا ةفرعمالو ۱۵۸-۱۵۹ /۷ و ۲۷١ /5) «(ىربكلا ننسلا) ف يقهيبلاو  

.)47٠١ /VA/ Ig ۱4۹/۲۸۳ /0)48۹۲ )٤۲١/ (اطوملا دنسم» يف يرهوجلا مساقلا وبأو  

 -۳ ۳ /۳) هل «أطوملا» يف اذهو- كلام نع قرط نم (۱۳۲/۱۷) «دیهمتلا» يف رلادبع نباو

 بعصم يسبأ ةياور - ۱۷۰۲/۱۳/۲ و :يشيللا ىيحي نب ىيحي ةياور - ۱۵ ۰ 6

 نسحلا نب دمحم ةياور - ۰۱۷ /۲۰۹و «يناثدحلا ديعس نب ديوس ةياور - ۸٩۲ /۹٥۳و .يرهزلا

 = .هب ةورع "نع ءراسي نب ناميلس نع «رانيد نب هللادبع نع :-(ينابيشلا

 ۳ !واو ةدايزب ؛ةورع (نعو) :ينيللا ىيحي ةياور يف ()
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 ءاهدنع ناك يو هلل لوسر نأ :اهتريخأ اهنأ ؛ةشئاع نع َرْمَع نع «ركب
 اي :تلقف : ةشئاع تلاق «ةصفح تيب يف نذأتسي ""لجر توص تعمس اهنإو

 الف ار و هللا لوسر لاقف كتيب يف نذأتسي لجر اذه اهلل لوسر

 نم اهّمعل- اح نالف ناك ول !هللا لوسر اي :ةشئاع تلاقف .-ةصفح معل-
 «ةقالولا مرح ام ٌمُرَحَت ةَعاضرلا نإ ؛ْمَعْنا :لاق ؟يلع لخد -ةعاضرلا

 دعس نع «شمعألا نع نیرج ًابنأ :ميهاربإ نب قاحسإ انثدح -۸

 .(حيحص نسح ثيدح اذه» :يذمرتلا لاق =

 .(حيحص ثيدح اذه» :يوغبلا لاقو

 .«امهطرش ىلع حيحص هدانسإ» :(۲۸۳ /1) «ليلغلا ءاورٍ» يف -هللا هحر- انخيش لاقو

 .هب هيبأ نع «ةورع نب ماشه :راسي نب ناميلس عباتو

 .هب ماشه انث :ناطقلا ديعس نب ىيحي انث :(557147/789 /45) دمحأ مامالا هجرخأ

 .امهطرش ىلع حیحص دنس اذهو :تلق

 .«لجرلا اذه مسا ىلع فقأ مل» ١4٠(: /4) «حتفلا» يف ظفاحلا لاق )١(

 نب قاحسإ انث :(۱۰۷۱/۲) «هحیحص» يف ملسم هجرخأ - حيحص هدانسإ -۸

 .ءاوس هدنسب -هل «دنسملا» يف اذهو- هيوهار

 - 2 -ةزمح نب دمحم نب دمحأ- نيسحلا وبأو «(۱۰۷۱ /۲) «هحیحص) يف ملسم هجرخأو

 نب ناميلس نع :ثيدحلا اذه ين ىيحي لاق اذکه» :(۲۸۰/۱۸-۲۸۱) راکذتسالا ين ربلادبع نبا لاق =

 .كلذ يف مهوف ؛ةشئاع نع ثيدحلل نيتياور امهلعج «ةورع نعو راسي

 نمدعي ام اذهو ةشئاع نع ةورع نع راسی نب ناميلسل هريغو «أطوملا» يف ظوفحم ثيدحلا امنإو
 .ه .۱ ««أطوملا» ةاور نم دحأ هيلع هعباتي مل هنأل ؛كلام نع ىيحي طلغ

 رهو ؛؟-فطعلا واوب- ريبزلا نب ةورع نعو :ىيحي باتك يف اذكه» :(۱۲۱/۱۷) «دیهمتلا» يف لاقو

 نباو «ينعقلا دنع وه كلذكو «ريبزلا نب ةورع نع «راسی نب ناميلس :ثيدحلا اذه دانسإ يف باوصلاو ءأطخ

 نب هللادبع نع «كلام نع :؛أطوملا» يف مهتعاجو .بعصم يبأو «يسينتلاو «مساقلا نباو .بهو نباو «ريكب

 ريغو «ةورع نع راسي نب ناميلسل فورعم وهو «ةشئاع نع «ريبزلا نب ةورع نع «راسی نب ناميلس نع «رانيد

 ءاهقف نم اعيمج اناك ناو ءاقللاو نسلا يف ةورع نود نامیلسو فيكف ؛ريظنلا نع ريظنلا ةياور ريكن
 .ه.| (امهرصع
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 نب دمحم- نیم قيرط نم (يفلسلا رهاط يبأ ةياور- 5/717) «هدئاوف نم ءزج» يف يفقثلا-

 انث :(۳۸۰/۳۱۰/۱) «هدنسم» يف ىلعي وبأو «ةبيش يبأ نب نامثع انث :الاق ؛ -يمرضحلا هللادبع

 .هب يضلا ديمحلادبع نب ريرج نع مهتثالث ؛يناغصلا قاحسإ

 :نِم لك اريرج عباتو
 نب فسويو )١١7١/7(« «هحیحص» يف ملسم هجرخأ :يروثلا ديعس نب نايفس ١-

 ننسلا» يف يقهيبلاو .(۲۹۲۱/۱۳۹/۳) «ریبکلا مجعلا» يف يناربطلا هنعو- يضاقلا بوقعي

 امهالک ؛(۱۰۳۸/۳۰۰/۲) دمحأو ءىمدقملا ركب ىبأ نب دمحم انث :الاق ؛-( 507 /۷) «ىربكلا

 .هب يروثلا نع «يدهم نب نمحر لادبع نع
 (۲۸۷ /4) (فنصملا» يف ةبيش يبأ نبا هجرخأ :ريرضلا -مزاخ نب دمحم- ةيواعم وبآ -

 يثملسمو ٦۲١(« /هده/؟5)دمحأو - ١111/١ /۲) (هحيحص)  ملسم هنعو-

 نمو- (۳۷۹/۳۰۹و ۲۰۵/۲۳۰ /۱) «دنسلا» يف یلعی وبآو ۱47۰/۱۰۷۱ /۲) «هحیحص»

 «يئاسنلا -برح نب ریهز- ةمثيخ وبآ انث :الاق ؛-(١۷ /۷) «یربکلا ننسلا» يف يقهيبلا هقيرط

 نب دانه انث :(۱۰۰-) «یبتما»و «(۵ ۲۳/۱۹۵ /۵) «یرکلا ننسلا» يف یئاسنلاو

 (هحيحصا يف ملسمو «ینثلا نب دمحم انث :(۵۸۷ /۲۰/۲) «راخزلا رحبلا» يف رازبلاو «يرسلا

 (طسوألا» يف رذنلا نباو «ينادمهلا -ءالعلا نب دمحم- بيرك وبأ ان ۵ ۷۷۱۷)

 یلعاش :( ۳۹۲ /۱۱۰ /۳) (هحیحص) يف ةناوع وبأو «ليعامسإ نب دمح انث )ف /۲ج)

 .هب ةيواعم يبآ نع مهتينامث ؛يئاطلا برح نبا

 ؛(حیحص دانسالا اذهو هجو ريغ نم يلع نع يور دق ثیدخا اذهو» :رازبلا لاق

 .(هيلع انرصتقاف

 يف دمحأ نب هللادبعو )1١1/1/1(, «هحیحص)» يف ملسم هجرخأ :ريمت نب هللادبع -۳

 ء(٤4۱ ۲٤١/ /۲) دمح آو سن نب هللادبع نب دمحم انث :الاق ؛(۱۰۹۹ /۳۳۰/۲) «دنسلا دئاوز»

 ۱۰٩ /۳) (هحیحصا يف ةناوع وبأو ۱۵۳ /۱۰و ۱۰ /۳) «یریکلا تاقبطلا» يف دعس نباو

 .هب ريم نب هللادبع نع مهتعبرآ ؛يرماعلا نافع نب يلع نب نسحلا امن 5 ۰

 يف دعس نباو :.(4659/1-108/170) دمحأ هجرخأ :يِسْفاَنَطلا ديبع نب دمحم ٤-
 = هقيرط نمو- «هئزج» يف یلهذلا )یبح نب دمحمو ۱۵۳ /۱۰و ٠١ /۳) «یرکلا تاقبطلا»

 ىلإ (ةسسؤملا ط - )١١188/784 رجح نبا ظفاحلل «سرهفملا مجعملا» عوبطم يف همسا فرحت )(

 .ححصيلف ؛شحاف أطخو «شئاط مهو وهو !-ءار هرخآ ميجو ةدحومب- (ریجب)
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 يبأ نب يلع نع «يملسلا ع نم رلا دبع يبأ نع «- ةزمح وبأ وهو- ةديبع نبا

 يرق يف و كلام هللا ور اي :تلق :لاق هتل يضو- بلاط

 بنر : دع ينلا لاقشف هرم تش :لاقف ۰۷3۶ يش دن لا :لاقف تب

 .فاحسا يبآ نع نع «لیئارسا انث :مدآ نب یی ًاينأ :قاحسإ انئرح -08

 نب هّلادبع نب ميهاربإ- ملسم وبأو -(۲۳۸/۱-۲۷۱/۲۳۹) (خويشلا مجعما يف ركاسع نبا =

 يف ةناوع وبأو 640۳-۰ /۷) «یربکلا ننسلا» يف يقهيبلا هقيرط نمو- «هننسا يف يّجكلا -ملسم

 .هب ديبع نب دمحم نع مهتسخ ؛ينارحلا -فيس نب ناميلس- دواد وبآ انث ٤۳۹۳(: /۱۱۰ /۳) (هحيحصاا

 مث «ةحوتفم قوف ةانثم ءاتب وه» :(۲۳ /۱۰) «ملسم حيحص حرش! يف يوونلا لاق )١(

 .رایتخالا يف غلابتو راتخت :يأ ؛فاق مث ةددشم ةحوتفم واو مث «ةحوتفم نون

 .(ليمت :يأ ؛-قوتت- ةمومضم ةيناثلا «نيتانثم نيئاتب مهضعب هطبضو :يضاقلا لاق

 يف هيوهار نب قاحسإ هجرخأ - (هدهاشب حيحص وهو) فيعض هدانسإ -48

 .ءاوس هدنسب (۲۱۷/۳) «ةیارلا بصنا يف امك ؛«هدنسم»

 /۲۰-۲۰۵) «يلع صئاصح» يف يئاسنلاو ۱۲۰/۲-۷۷۰/۱۱۱(۰) دمحأ هجرخأو

 دمحم انث :-(۲۵۰/۷۰۹/۱۱ج) !ةمهبلا ءامسالا ضماوغ» يف لاوکشب نبا هقیرط نمو- ۶

 نب نهرلادبع انث :(۵۵/1۲۱و ۵۲۱/4۰۱ /۱) «هدنسم» یف یلعی وبأو كرابلا نب هللادبع نبا

 .هب مدآ نب ىيحي نع مهتئال ؛يدزألا حلاص

 :مدآ نب ىيحي عباتو

 ١7179 /17//717) «فنصلا» يف ةبيش يبأ نبا هجرخأ :يسبعلا ىسوم نب "هل

 يف نابح نباو ۰۳۸/۲۷۰ )١/ «يناثلاو داحالا» يف مصاع يب ىبأ نبأ هنعو- (۱۲۲۹/۱۰۵و

 «يرابلا حتف) يف امك ؛«جرختسلا) 2 يليعامسإلاو «((ناسحإ)- ۷۰۱۲۱/۵۲۰ /۱۵) (هحيحصاا

 (راخزلا رحبلا» يف رازبلاو ء(۳۳ )٤/ «یرکلا تاقبطلا» يف دعس نباو ,.-(206 /0)

 نم (۰-۳۰۷۹/۹۱ /۸) «راثالا لکشم» يف يواحطلاو معم نب دمحم ان ۰ ۲۷۲)

 :(۵۰۵/۷) «يرابلا حتف» يف امك ؛"هدنسم» يف يشاشلا بیلک نب مثیماو .یسوم نب دسآ قیرط

 يقهيبلاو دوعسم نب دیعس قیرط نم (۱۲۰ /۳) مكاحلاو «يرماعلا نافع نب يلع نب نسحلا انث
 =  .هب یسوم نب هللاديبع نع مهتعبس ؛بویآ نب بیعش قیرط نم )٩۲۱/4۲۲( «بادالا» يف

 هللادیبع - ١

 ومرواو ها سهاد م دي زياش هاش نا سهارو ناس اها و و و # وه کا FHA ها ¥

 .ححصيلف ؛-ارغصم- (هللاديبع) :باوصلاو !-ًاركم- (هللادبع) :ىلإ «كردتسلا» يف فحصت (أ)
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 انث ۷١(: /۸۷-۸۸) «يلع صئاصخ» يف يئاسنلا هجرخأ :يمرجلا ديزي نب مساقلا 9 =

 .هب مساقلا نع «يئاطلا دمحم نب برح نب دمحأ

 دمحأ هجرخأ :روعألا يصيصملا دمحم نب جاجحو «-ناذاش- رماع نب دوسأ -5و ۳

 ٩۳۱(. /۲ ۹٩و ۸۵۷/۲۱۳ /۲)

 نمو- عناق نباو .(۲۸/۲-۲۲۸۰/۲۸۵) دواد وبآ هجرخآ :رفعج نب ليعامسإ -

 .هب رفعج نب ليعامسإ نع «یسوم نب دابع نع- (۱8۰/6) !دادغب خیرات» يف بيطخلا هقیرط

 .هب قاحسإ يبآ نع «ةدئاز يبآ نب ایرکز :هیلع لیئارس) عباتو

 (راثآلا لکشم» يف يواحطلاو ۰4۰۵ /۳۲۵/۱-۳۲۲) «هدنسم» يف ىلعي وبآ هجرخآ

 ایرکلا ننسلا» يف يقهيبلاو «ينادمفا -ءالعلا نب دمحم- بيرك يبأ نع (۳۰۷۸/۹۰/۸)

 قیرط نم (۳۰۷۸/۹۰/۸) «راثآلا لکشم» يف يواحطلاو «یسوم نب دسأ قیرط نم (1/۸)

 .هب هيبأ نع «ةدئاز يبأ نب ایرکز نب ىيحي نع مهتئالث ؛يدع نب فسوی

 .يهذلا هقفاوو «(هاج رخ و دانسالا حیحص ثيدح اذه) :مكاحلا لاق

 :تلق» :ًابقعتم (۱۱۸۲ /۱۷۸/۳) «ةحيحصلا» يف -هللا همحر- ينابلألا مامإلا انخیش لاق
 .«طلتخا ناكو «يعيبسلا وه ؛قاحسإ وبأ

 وهو «یعیبسلا هللادبع نب ورمع :وه ؛قاحسإ وبأو» :(۲ ۷ /۷) «لیلغلا ءاورإ» يف لاقو

 يف ظفاحلا لاق امك ؛ةرخأب ایرکز هنم عمسو طلتخا ناکو «سلدم هنکل ؛نیخیشلا لاجر نم ةقث

 يفوت ءقاحسإ يبأ نب سنوي نب ليئارسإ هناف ؛-هدیفح وهو- ليئارسإ يدنع هلثمو .«بیرفتلا)
 .ملعأ هللاو «قاحسإ يبأ نع هتياورب جتحا دق يراخبلاف ؛كلذ عمو «(ه١١٠٠١) ةنس

 ...٠. هدهاوشل حيحص هسفن يف ثيدحلا نكل

 ثيدحلا اذه (۶ ۳۲۵۱/۹۹ /۷) (هحیحصا يف يراخبلا جرخآ دقو «لاق امك وهو :تلق

 دنع يتأيسو بزاع نب ءاربلا دنسم نم هلعج نکل ؛هب یسوم نب هللاديبع هخيش نع هنیعب
 ۰ .هللا ءاش نإ هجيرخت كانهو «ثيداحأ دعب ادنسم فنصملا

 ىسوم نب هللاديبع دنع اذكو «ليئارسإ دنع ناك ثيدحلا نأ يل رهظي يذلاو» : ظفاحلا لاق

 .(ًاعيمج نيدانسإلاب هنع

 قاحسإ يبأ طالتخا ناكل ؛حيحصلا ةبيه الولو «ةروكذملا ةلعلل -هللا همحر- قرطتي ملو

 .ملعأ هللاو «ثيدحلا ةحص يف نيرثؤم هسيلدتو يعيبسلا

 يلع ةرجه يف ةفورعم ةصق نمض ليوط ثيدح نم ءزج ثيدحلا نإ :لوقأ نأ يق
 =! مهضعبو .فنصلا دنع ام ركذ نيجرخملا نم انركذ نم ضعبف «ةكم نم -هنع هللا يضر-
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 ؛ةكم نم انجرخ امل :لاق ؛يلع نع «ميري نب ةريبهو یناه نب د عيناه نع

 «ةمطاف ىلإ اهتعفدف ؛اهديب اهتلوانتف !مع اي !مع اي :ینیدانت ةزمح ةنبا ينتعبتا

 الأ !هللا لوسر اي :تلق ؛ةنيدلا انمدق اًملف كمع تشب كنود :تلقف

 .«ةعاَضرلا نم م ييخآ ةنبا هنر :لاقف ؟اهجوزتن

 ني دیز نب يلع نع «نایفس انث :میکو ًابنآ :قاحسا انثدح -۰

 اورکذی مل ولو ؛جسیرختلا نمض مهانجردآ ؛ةصقلا لصأ يف كرتشم عيمجلا ناك امل نکل .هرکذی-

 .نیفصنلا نم نکو «كلذل هبنتف .فنصلا دنع روکذلا ظفللا

 .(هلبق امب حیحص وهو) فيعض هدانسا -

 /۱۹۳ /۵) «یربکلا ننسلا» يف يئاسنلاو ۱۰۹۱/۳۳ -۳۳۳/۲) دمحأ هجرخأ

 /۳۱۰ /۱) «هدنسم) يف ىلعي وبأو «يمرخملا يدادغبلا كرابلا نب هّلادبع نب دمحم انث ۵

 انث :(۵۲۵۹/۱۵۸/۲) «راخزلا رحبلا» يف رازبلاو «یناقلاطلا لیعامس] نب قاحسإ ان ۱

 .هب حارجلا نب عیکو نع مهتعبرآ ؛ناطقلا یسوم نب فسوی
 يف ىناربطلا هقیرط نمو- (۱۳۹6۱/4۷۰/۷) «فنصلا» يف قازرلادبع هجرخأو

 قيرط نم (۵۲4/۱۰۸/۲) «راخزلا رحبلا» يف رازبلاو -(۲۹۱۸/۱۳۸/۳) «ریبکلا مجعملا»

 يف يدحاولا هقیرط نمو- «هدنسما يف يرافغلا ةزرغ يبأ نب مزاح نب دمحأو يريبزلا دمحأ يبأ

 .هب يروثلا نايفس نع مهتئالث ؛ةبقع نب ةصيبق انث :-۲ /۲) «طیسولا)

 :هیلع يروثلا عباتو

 /10۲/۳) یذمرتلا هنعو- «هدنسم) يف مینم نب دمحأ هجرخأ :ةّيلع نبا ليعامسإ -۱

 «یرکلا تاقبطلا» يف دعس نباو ۹1۸/۲۷۲ /۱/۳) «هننس» يف روصنم نب دیعسو «(-(171

 .(۱۰/۳و )۱ ۸٩

 يف يناربطلا هقیرط نمو- ؟«هدنسم» يف دهرسم نب ددسم هجرخأ :ةنييع نب نایفس -۲

 /1۷4 /۲) «ةباحصلا ةفرعم» يف يناهبص الا ميعن وبأو ؛(۲۹۱۹/۱۳۸/۳) «ریبکلا مجحملا»

 ؟دنسل الو ۰6۲ /۵) «مألا» يف يعفاشلاو ۱۰/۳(۰) «یربکلا تاقبطلا» يف دعس نباو -(۰

 ۰4۷۰۲ /۸۰/7) «رائالاو ننسلا ةفرعما يف يقهيبلا هقيرط نمو- (هبيترت - ۱۱/4۰ /۷)

 .-(۲۲۸۱/۷/۹) «ةنسلا حرش» يف يوغبلاو

 -نم عبارلا ءزجلا» يف زاژرلا يرتخبلا نب رفعج وبا هجرخا :يرمعلا رمع نب هللاديبع -۳
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 .هب هللاديبع نع يزاوهالا -ناقربزلا نب دمحم- مامه يبأ قيرط نم (۱۷ /۲۲۰) «هثیدح-

 نم ملعلا لهآ ةماع دنع اذه ىلع لمعلاو .حیحص نسح يلع ثيدح» :يذمرتلا لاق

 .«افالتخا كلذ يف مهنيب ملعن ال مهربغو ای ىنلا باحصأ

 :تلق) :-احضوم- (۲۸۵ /5) «لیلغلا ءاورإ) يف -هللا همحر- ينابلألا مام الا انخيش لاق

 .«فيعض ناعدج نباف ؛الاو ءدنسلا ال «نتملا ةحص :ىنعي هلعل

 ىلع قلعلا يريصبلا روتكدلا :اذه انخيش حيضوت ىلع بغش دقو «لاق امك وهو :تلق
 ؛هيلع قبطني -هّللا هحر- رصان خيشلا هلاق يذلا مالكلا اذهو» :(۳۱۰ ص /۱2) يف لاقف )

 .«يذمرتلا حیحصا يف ثيدحلا ححص ثيح

 ملعلا بالط راغص ىلع ىفخي ال هنإف ءروتكدلا عرست ىلع ةريثكلا ةلدألا نم اذه :تلق

 (يذمرتلا ننس حیحص» مساب عوبطملا وهو «يذمرتلا ننس» ىلع -هللا هجر- انخيش مكح نأ
 يف -هللا همحر - انخيش هلصف دق اذهو طقف نتملا ىلع امنإو «هنيعب يذمرتلا دانسإ ىلع سيل

 انيقي مزجأ ينإو .هلضفو انخيش ملعب ضيرعتلا مهمه نيذلا عم لعفن اذام نكل ؛هعورشم ةمدقم

 دعب انخيش ريضي امف ءاهيف ةيوقلا ةيملعلا هتيجهنم فرع الو ءانخيش بتك أرقي مل روتكدلا اذه نأ
 انخيش سلاح نم اسلجم سلجي مل لب ؛كلذ نود وه نم -هيلع بغش وأ- هب ضرع نأ اذه

 !؟هجهنم وه امو ؟هملع وه امو «ینابلالا فرعي ىتح ةيملعلا

 نب يلع نع هاورف ؛ةبورع يبأ نب ديعس :مهركذ مدقتلا ةاورلا فلاخ دقل :لوقأ نأ يقب

 ... ايلع نأ :سابع نب هللادبع نع .بیسلا نب ديعس نع «ناعدج نب ديز

 .يلع دنسم نم سيلو «سابع نبا دنسم نم هلعجف
 /۱۹۳ /۵) «ىربكلا ننسلا» يف يئاسنلاو ۲۹۱/۲۹۲۹۳ /4) دمحأ هجرخأ

 /۱) «قيرفتلاو عمجلا ماهوآ عضوم» يف بيطخلاو «ميهاربإ نب ليعامسإ نب دمحم انث 8257

 يبأ نبا نع «يمهسلا ركب نب هللادبع نع مهتثالث ؛يرودلا دمحم نب سابع قيرط نم ۸

 .هب ةبورع

 .عیرز نب ديزي :يمهسلا عباتو

 نب دمحأ نب هللادبع انث :(۱۰۹۷/۲۹۱/۱۰) «ریبکلا مجعلا» يف يناربطلا هجرخآ

 .هب ديزي نع «يسرنلا دیلولا نب سابع نع «لبنح

 وه :ديز نب يلعو» :(585 /5) «ليلغلا ءاورإ» يف -هللا همحر- ينابلألا مامإلا انخيش لاق

 ءامك ؛طلتخاو «سيلدتلا ريثك هنكل ؛ةقث وهو «ةبورع يبأ نبا وه :ديعسو «فيعض ؛ناعدج نبا
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 ؛-هنع هللا يضر- بلاط یب أ نب يلع نع ٠ ؛بیسلا نب ديعس نع «ناعدج

 نما :لاق ؟شيرق نم ةاتف لجأ ىلع كدا الأ !هللا لوسر اي :تلق :لاق

 نإو 26 ٍةَعاضْرلا َنِم م يِخَأ ةئبا اهنآ تملَع ام ۳ :لاق قره تنب :تلق ۰03 يه

 .«؟بَسنلا َّنِم مرح ام و ةعاَضَرلا نم مرَح هللا

 ينربخأ :لاق ؛بهو نب هللا دبع انثو :لاق ؛رصن نب رحب انئدح -۱

 .*بیرقتلا) 2 ظفاحلا لاقد

 للع حرش يف امك ؛هطالتخا لبق ةبورع يبأ نبا نم یر نب ديزي عامسو :تلق

 نأ كش الف هسیلدت يقبو هطالتخا انمأف ؛(١٠۷ /۲) «حايفلا اذشلا»و ۷۳ /۲) «يذمرتلا

 اذه نع ينطقرادلا مامإلا لئس دقو «هيلع ةعامجلا ةياور حجريو .دیعس ةياور يف رثؤي ام اذه

 «ةيلع نباو ءيروشلا هب ثدح» :(۲۲۰/۳-۳۷۲/۲۲۱) «للعلا» يف لاقف ؛فالتخالا

 .يلع نع بيسملا نب ديعس نع «دیز نب يلع نع «ثراولادبعو

 نبا نع «بيسملا نب ديعس نع «ديز نب يلع نع هاورف ؛ةبورع يبأ نب ديعس مهفلاخو
 .. لاق ايلع نأ :سابع

 .(هعبات نمو يروثلا لوق حيحصلاو
 نع هاورف ؛-ردنغ- رفعج نب دمحم :يمهسلا ركب نب هللادبعو عيرز نب ديزي فلاخو

 يبأ نب ديعس نيب (مهبملا لجرلا) لخدأف ؛هب ديز نب يلع نع «لجر نع «ةبورع يبأ نب ديعس

 .ناعدج نب ديز نب يلعو ةبورع

 .(۵ 4۱۷/۱۹۳ /۰) «ىربكلا ننسلا» يف يئاسنلا هجرخأ

 !«ديز نب يلع نم ديعس هعمسي ىلا :يئاسنلا لاق

 يف امك ؛هطالتخا دعب ةبورع يبأ نبا نم عمس ًاردنغ ناف ؛شقنا مث شرعلا تبث :تلق
 .(۲۰۳ ص) («تارينلا بكاوكلا»و ۷٤٤(« /۲) «يذمرتلا للع حرش»

 .هطقسأ نم ةياور ظوفحم اف

 ىندأ هيلإ راشأ الو ؛اتاتب هركذي ملف ءم ىلع قلعلا روتكدلا تاف ام هلك قيقحتلا اذهو
 .ناعتسملا هللاف !ةراشإ

 ١- «هحیحص) يف ینییارفسالا ةناوع وبأ هجرخآ - حيحص هدانسإ )۱۱۳/۳/ 1۰۱۳

 هب ينالوخلا رصن نب رحب انث 48۰0/۱۱ 4ر ۱ :
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 ةبيبح مأ نأ :ةملس مأ تنب بنيز نع «هثدح ةورع نأ :باهش نبا نع «سنوپ

 نايفس يبأ تنب , "مکن ! هللا لوسر ای :تلاق - هات ینلا جوز -

 تسل ؛معن :تلاق .«!؟ كلذ َنّيِحَت َوَأ» لَ هللا لوسر لاق ۲۳-۲ اهتخأل

 ی هللا لوسر لاقف «ييحأ ريخ يف ينكراش ْنَم بحاو «ةيلخُمب كل
 كنآ انثدحت دقل ؛هللاو !هللا لوس ای :ةبيبح مَأ تلاق .«يل لي ال كلذ نقد

 لوسر لاقف معن :تلاق ««(!؟ةملس £1 تنب» :لاق !ةملس يبأ ت تنب و "کان

 يأ ةّئبال اهن ؛يل تلخ اَم ؛يرجح يف " 'يِتيبَر نكت ملا ولا :نلع هللا

 /۱۸۲- ۵ /۵) «یرکلا ننسلا»و )4-40 /5) «ىبتجما» يف يئاسنلا هجرخأو -

 قيرط نم («ناسحإ»- 4۱۱۱/۲۲ /۹) «هحیحص» يف نابح نبأو نایب نب بهو ان ۲

 دمحأ قيرط نم ١85-417/186( /۲۳) «ریبکلا مجعلا» يف يناربطلاو «ييجتلا ىيحي نب ةلمرح

 .هب -هل «أطوملا» يف اذهو- بهو نب هللادبع نع مهتئالث ؛يرصملا حلاص نب

 .يتأيس امك ناخيشلا هجرخأ دقو ملسم طرش ىلع حيحص دنس اذهو :تلق

 .جوزت :يأ ()

 امک- فنصلاو يئاسنلاو ملسم دنع باهش نبا نع بيبح يبأ نب ديزي ةياور يف ()

 .«نایفس يبأ تنب هزع ىتخأ حکنا» :ثيدحلا اذه يف -يتأيس

 عبط ام عم ؛اهريغ وَ هللا لوسر جوزتي نأ بلطت اهنوك نم بجعت «ماهفتسا وه (۳)
 .ةريغلا نم ءاسنلا هيلع

 تسل :يأ ؛يلخي ىلخأ نم لعاف مسا :ماللا رسكو ةمجعلا نوكسو «ميملا مضب ()

 .ةرض نم ةيلاخ الو كب ةدرفنمب

 نم تولخ :ىنعمب ؛تيلخأ نم ءامزالو ًایدعتم ءالخالا لعاف نزوب وه :مهضعب لاقو

 .ةرض نم ةيلاخ الو ةغرفتمب تسيل :يأ ؛ةرضلا

 :ريخل اب دارملا نأ فرعف ؛(يتخأ كيف ینکرش نم بحأو» :ةورع نب ماشه ةياور يف (6)

 .ِديِلَع هتاذ

 .(۱۳ /9) «حتفلا» يف ظفاحلا هلاق

 .ءارلا ديدشتو «لادلا مضب ()

 .ةجوزلا تنب يه :ةبيبرلا (۷)
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 الو نكِتاَنَب يلَع "نضرغت الف "ةبيوث لس ابو ينتعضزأ ةَعاضْرلا نم

 ةملس يبآ نع «جرعألا نع «ةعيهل نبا ينربخأو :بهو نبا لاق -۲

 .اده وحنب ؛نهررلادبع نبا

 :يرهزلا نع «رمعم ًابنآ :قازرلا دبع انث :ىيحب نب دمحم انثدح -۳

 ینلا جوز- ةبيبح مأ نأ :ةملس يبأ تنب بنيز نع «ريبزلا نب : ةورع ينربخأ

 هللا لوسر اه لاقف «نایفس يبأ تنب ىتخأ حکنا :يكي هّللا لوسرل تلاق لب

 ريخ يف ينكرش ْنَم ُبحأو «ةيلخُب انآ ام :تلاق !؟كلذ نيت رَ زا

 حكنت نأ ديرت كنأ ثدحتتل انإ ؛هّللاوف :تلاق لج ال كلذ نٍف» :لاق ؛ىتخأ

 :لاق ءمعن : :تلق :تلاق )لس 1 تنی :لاق تملس يبأ تن هر

 نی يأ ةبال اهل ؛يِل تل ام ؛يرْجِح يف يير نك ْمَلْوَل هللاوق»

 .ةرغصم ةدحومو ةئلثع (۱)

 .نون مث «ةنكاس ةمجعم اهدعب ءارلا رسكو «ةلمهملا نيعلا نوكسو «هلوأ حتفب (۲)

 .ءاوس هدنسب (ًأطوملا» يف بهو نبا هجرخآ - نسح هدانسإ -۲

 .اذإ لوصوم وهف «قباسلا دانسالا ىلع فوطعم وه :تلق

 نم وهف «هبتك قارتحاو هطالتخا لبق ةعيه نبا نع -هلدابعلا نم وهو- بهو نبا ةياورو
 .هثيدح حیحص

 وسهف ؛ةملس مأ تنب بنيز نع ناك نإ :«اذه وحنب نهرلادبع نب ةملس يبأ نع» :هلوقو

 .هلاسر ال ؛فيعض رهف ؛اذه ريغ ناك ناو «لوصوم

 انث :(44۰۲ /۱۱۲/۳-۱۱۳) «هحیحص» يف ةناوع وبآ هجرخآ - حیحص هدانس| -۳

 ۱ .هب يلهذلا ىيحي نب دمحم

 مسيهاربإ نب قاحسإ انث :(4۱/۱۸۵/۲۳) «ريبكلا مجعلا» يف يناربطلا هجرخأو

 .هب -(۱۳۹۵۵ /41-57/8/ا/ /۷) هل «فنصملا» يف اذهو- قازرلادبع نع «يربذلا

 .هدعب ام رظناو «يراخبلا طرش ىلع حيحص فنصملا دنسو :تلق



01۸Aيزورملل - « هنسلا د باتك  

 لو کتاب یلَع نف رغت الف یون اهابأو ييتعضزآ ةع ٍةَعاّضرلا

 .«"رکاوخ خا

 هللا لوسر تعضراف ؛اهقتعأ «به ىبأل ةالوم ةبيوث تناكو :ةورع لاق

 :لاقف ؟تدجو ام :هلأسف «مونلا يف هلهأ رضعب بهل ابأ یار ؛تام اًملف هك
 نيب يتلا ةرغثلا يف- ينم هذه يف تيقس يآ ريغ ؛ةحار مكدعب تدجو ام

 ۳ ةبيوث يقتعب -اهيلت يتلا نيبو ماهبإلا

 )١( «م» نم تطقس !

 ىلع ةلالد ثيدحلا يفو» 1١45-١57(: /9) «يرابلا حتف» يف رجح نبا ظفاحلا لاق ()

 :-ىلاعت- هللا لاق «نآرقلا رهاظل فلاخم هنكل ؛ةرخآلا ف حلاصلا لمعلا هعفني دق رفاكلا نأ

 :بيجأو «[۲۳ :ناقرفلا] هگاروثنم !ءاَبَه ه نم لَمَع نم اولمع ام ىلإ انمِدقَول

 نوكي ن أ ريدقت ىلعو «هب هثدح نم ركذي مو ةورع هلسرأ «لسرم ربخلا ناب :ًالوأ

 الف ؛دعب ملسأ كاذ ذإ نكي مل اهآر يذلا لعلو «هيف ةجح الف «مانم ايؤر ربخلا يف يذلاف ؛ًالوصوم

 .هب جتحي

 ؛كلذ نم ًاصوصخ لَك ىنلاب قلعتي ام نوكي نأ لمتحيف ؛لوبقلا ريدقت ىلع :ًايناثو

 .حاضحضلا ىلإ تارمغلا نم لقنف ؛هنع ففخ هنأ :بلاط ىبأ ةصق ليلدب

 نم صلختلا ممل نوكي ال مهنأ :هاعنمف ؛رافكلل ريخلا نالطب نم درو ام» :يقهيبلا لاق

 نم هوبكترا ام ىلع هنوبجوتسي يذلا باذعلا نم مهنع ففخي نأ زوجيو ؛ةنجلا لوخد الو «رانلا

 .«تاريخلا نم هولمع اب -رفکلا ىوس- مئارجلا
 اهيلع نوباشي الو ,مهامعأ مهعفنت ال رافكلا نأ ىلع عامجالا دقعنا» :لاقف ؛ضایع امأو

 .«ضعب نم اباذع ذشآ مهضعب ناك ناو .باذع فيفخت الو ميعنب

 قلعتی امیف كلذ نم درو ام عيمج ناف ؛يقهيبلا هرکذ يذلا لامتحالا دری ال اذمو :تلق

 ؟هفيفخت نم عناملا امف ؛رفکلا ريغ ُبنذ امآو ءرفكلا بنذب

 .(هيف صنلا درو نمبو اذهب صاخ فيفختلا اذه» :ىبطرقلا لاقو

 :ناتيضق انه :«ةيشاحلا» يف ريا نبا لاقو

 دصقب عقت نأ ةعاطلا طرش نأل ؛هرفك عم رفاكلا ةعاط رابتعا يهو ؛لاح :امهادحإ

 .رفاكلا نم دوقفم اذهو «حیحص

 -.لقعلا هليحي ال اذهو «-ىلاعت- هللا نم الضفت لامعألا ضعب ىلع رفاكلا ةباثإ :ةيناثلا
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 اذه ريغ يفو» :ثيدحلا اذه رثآ يف دیبع وبأ لاق :هللادبع وبآ لاق
 ةزمحو لك هللا لوسر ناكف «-اًضيأ- ةزمح تعضرأ دق ةبيوث تناك :ثيدحلا

 .(مهاّيإ ةبيوث عاضرإب ؛ةوخإ ةملس وبأو
 نباانث : :دعس نب ميهاربإ نب ر بوقعي ان : یی نب دمحم انثدح - -

 ؛ءاش اجب هيلع هللا لضفتي نأ زوجيو قربتعم ةبرق ةبيوثل به يب أ قتع نكي مل ؛كلذ ررقت اذإف-

 .«اتابثإو ايفن ؛فيقوتلا كلذ يف او «بلاط يبأ ىلع لضفت امك

 كلذ وسحنو هل ربلا رفاکلا نم عقو نمل اماركإ روکذلا لضفتلا عقي نأ :اذه ةمتتو :تلق

 .«ملعأ هّللاو

 :(۳9۲ /۳) «يراخبلا حيحص رصتخ» يف -هللا همحر- ينابلألا مامإلا انخيش لاقو

 .«هكردي مل ةورعو «مسي مل لوهج اهيئارو اميس الو ءاهيلع دمتعي ال «ةيمانم ايؤر هذهو :تلق»

 انث :(۱۱۳/۳) «هحیحصا يف ةناوع وبأ هجرخأ - (حیحص وهو) نسح هدانسإ -4

 .هب يلهذلا ىيحي نب دمحم

 دبع انث ١١1/7(: /۲) (هحيحص) يف ملسمو )501١/565-71/515/505((, دمحأ هجرخأو

 «ىئاسنلا -برح نب ريهز- ةمثيخ وبأ انث :(۷۱۲۸/۹/۱۳) «هدنسم)» يف ىلعي وبأو «ديمح نبا

 دعس نب ميهاربإ نب دعس نب هللادبع قيرط نم (617 185/17 ؛ریکلا مجمل يف يناربطلا

 .هب ميهاربإ نب بوقعي نع مهتعبرأ ؛يرهزلا

 نب دمحم :همساو «يرهزلا باهش نبا يخأ نبا يف ريسيلا مالكلل ؛نسح دنس اذهو :تلق

 .«ماهوآ هل قودص» : «بيرقتلا» ينو «ملسم نب هللادبع

 :هعبأت ؟عبوت دقو

 هللادبع انث )108/94-1053//01١1(: (هحيحصا يف يراخبلا هجرخأ :دلاخ نب ليقع -۱

 نع (155-155 /۷) «یرکلا ننسلا» يف يقهيبلاو ۰۵۳۷۲ /۵۱/۹)و «يسينتلا فسوي نب

 نب ثيللا نب بيعش قسیرط نم )1١177/7( «هحبحص» يف ملسمو «ريكب نب هللادبع نب ىبحي
 ؛يرطاطلا دمحم نب ناورم قيرط نم (۱۱۳/۳-44۰4/۱۱4) «هحیحص» يف ةناوع وبأو .دعس

 .هب ليقع نع «دعس نب ثيللا نع مهتعبرأ

 .«ثيللا نع حمر نب دمحم نع ملسم هاورو ... يراخبلا هاور» :يقهيبلا لاق

 نسب ثيللا نب بيعش نب كلملادبع هخيش نع هاور اف املسم ناف !كنع هللا يضر :تلق

 .ثيللا نع «رجاهلا نب حمر.نب دمحم نع سيلو «هب هدج نع «هيبأ نع «دعس

 = نب ديزي نع :لاق نكل ؛دعس نب ثيللا نع حمر نب دمحم هخيش نع ملسم هاور دقو



 يزورملل - « هنسلا » باتك 0۲۰

 يبآ تنب بنیز نأ :ریبزلا نب ةورع ينربخآ :لاق ؛همع نع «باهش نبا يخأ

 هللا لوسرل تلاق اهنأ ؛اهتربخأ -ِهْيِكَي ينلا جوز- ةبيبح مآ نأ :هتربخأ ةملس
 للك هللا لوسر نأ تمعزف «نايفس يبأ تنب يتخأ حكنا !هللا لوسر اي:

 نم بحأو ةيلخُمب كل تسل ؛معن :تلاق .(!؟كلذ بحت َوَأ» :امل لاق

 :تلاق .«لِجَي ال كلذ نإ را هللا لوسر لاقف :تلاق ؛يتخ ار يف ینکرش

 هةملس يبأ تسب رد حکتت نأ ديرتل كن ثدحتن ان ؛هللاوف !هّللا لوسر اي

 :ِهنِئَص هللا لوس لاق مسن: :تلاق ««!؟ةَمَلَس أ ا : للك هللا لوسر لاقف

 يأ ةنبال اهن ؛يل تل ام ؛يرجج يف يتب نكت مل اهن ز اولا می

 الو نکن يَلَع نفرت الف تی َةَمَلَس ابو يتتعضزآ تعاضرلا ني
 .«رکناوخآ

 ديزي نع ثیللا ینئدح :ریکب نب ییج انث :ىيحي نب دمحم انئدح - ٥۵

 .هب يرهزلا باهش نبا نع «بيبح يبأ-
 .ححصيلف ؛ةرشابم اذه بقع فنصملا دنع ادنسم يتايسو

 /9) «هحیحص يف يراخبلاو (۲۱۹۹۱/۱۰۱/66) دمحأ هجرخأ :ةزمح يبأ نب بيعش -۲

 ؛(جرختسملا» يف يليعامسإلا هقيرط نمو- «تايرهزلا» يف يلهذلا ىبحي نب دمحمو ۵ ۵ ۰

 ١85 /۵) «یرکلا ننسلا»و .«(45 0) (ىبتجما» يف يئاسنلاو ۱6-۰۱۵ /9) «يرابلا حتفا يف امك

 )1//17٠١1- «نییماشلا دنسم) يف ىناربطلاو ءىصمحلا داربلا راكي نب نارمع انث :(۵۳۹6 /۱۸۷ -

 /۳) هحیحص) يف ةناوع وبأو ءىقشمدلا -ورمع نب نمحرلادبع- ةعرز وبأ انث ۲۰ ۸

 /1۰-1۱ /۳) «ىرغصلا ننسلادو ۱7۲ /۷) ؛یرکلا ننسلا» يف ىقهيبلاو 46۰7 ۶
 نامثع قیرط نم (۱8/۹۳) «روشنلاو ثعبلا» يف يقهيلاو «ينافصلا قاحسإ نب دمحم نع ۹
 .هب بیعش نع ؛يصمحا ينارهبلا -عفان نب مكحلا- نامیلا يبأ نع مهتعبس ؛يمرادلا ديعس نبا

 .هدعب ام رظناو

 .حیحص هدانسا -65

 -"1۲۳ /۱) هجام نباو ۱/۱۹/۱۰۷۳ /۲) «هحیحص» يف ملسم هجرخآ

 /۱۱/۳) «هحیحص يف ةناوع وبأو رجاهلا نب حمر نب دمحم ان :الاق ۵۶

 .هب دعس نب ثيللا نع امهالک ؛-ةبغز- دامح نب ىسيع انث :يئاسنلا بيعش نب دمحأ اش ۷
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 تنب بنیز نأ :هثدح ةورع نأ :رکذپ بتک ملسم نب دمحم نأ :بیبح یبآ نہا

 لوسرل تلاق اهنآ ؛اهتثدح ی ینلا جوز- ةبيبح مآ نأ :هتئدح ةملس يبأ

 .بوقعيو «رمعم ثيدح وحن ...ةَرَع ىتخأ حكنا :لي هللا

 «هورع نب ماشه ان :هیواعم وبآ ابنآ :میهارب] نب قاحسإ انندح 1

 .حیحص هدانس) -55

 ريهز انث :(۷۰۰۱۱/۳۳/۱۲) «هدنسم» يف یلعی وبأو .(۲ ۱۹۳/۹۹ )٤٤/ دمحأ هجرخآ

 مآ تنب بنیز نع :الاق نکل ؛هب ریرضلا -مزاخ نب دمحم- ةيواعم يبأ نع امهالک ؛برح نب

 .ةبيبح مأو بنیز نيب (ةملس مآ) ادازف «هب ةبيبح مآ نع تملس مأ نع «ةملس

 اذه» :(5 5٠١ /9) «دنسملا فارطآ»و ۲۱۲ /۱۸) «ةرهلا فاحتإ) يف رجح نبا ظفاحلا لاق

 -امهجرخت يتايسو- دعس نب ثيللاو قاحسإ نبا ثيدحو «قارعلاب ةورع نب ماشه هيف أطخأ ام

 .«يرهزلا ثيدحل قفاوملاو .حصألا وهو ؛ةنيدملاب وهو هنع

 .ةقباسلا ثيداحألا يف هجيرخت مدقت هيلإ راشلا يرهزلا ثيدحو «لاق امك وهو :تلق

 :ريرضلا ةيواعم ابأ عباتو

 ميعن وبأو )0٠١57/١68/9(( «هحیحص) يف يراخبلا هجرخأ :ةنييع نب نايفس -۱

 (ىربكلا ننسلا» يف يقهيبلاو ۱ ۳ /9) «يرابلا حتف» يف امك ؛(جرختسملا» يف يناهبصألا

 )۱٤۷/١/ «هدنسم» يف اذهو- يديمحلا نع امهالك ؛یسوم نب رشب قيرط نم (: /۷)

 .هب ةنييع نبأ انت :-(۷

 :(۱5۵/۱4۹/۱۰۷۲/۲) «هحیحص» يف ملسم هجرخآ :-ةماسأ نب دامح- ةماسأ وپآ -۲

 انث :(46۱۱/۱۱۲/۳) (هحيحص) يف ةناوع وبآو ينادمطا -ءالعلا نب دمحم- بيرك وبآ انث

 .هب ةماسأ يبآ نع امهالک ؛دواد نب نوراه

 نع «بدؤملا دمحم نب سنوي انث :(۲۱6۹6/۱۰۰/66) دمحأ هجرخآ :دعس نب ثيل -۳

 .هب ثيل

 دمحم نب ورمع انث :(۱۰۷۳/۲) «هحیحص» يف ملسم هجرخآ :ةيواعم نب ريهز ٤“

 .هب ريهز نع «-ناذاش- رماع هب دوسأ نع «دقانلا

 نكل ؛هب ةيواعم نب ريهز نع هاورف ؛یلیفنلا -دمحم نب هللادبع- رفعج وبأ :دوسأ فلاخو

 = ."ةقباسلا ةيواعم يبأ ةياور يف لاح ا وه امك «ةبيبح مأو بنيز نيب (ةملس مأ) داز

 .رجح نبا ظفاحلا هيلع صصن امك ؛ريبزلا نب ةورع نب ماشه نم فالتخالا اذهو (أ)
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 ىلإ نايفس يبأ تنب ةبيبح مآ تءاج :تلاق ؛ةملس ي يبأ تنب بنیز نع ؛هيبأ نع

 :تلاق .(؟اًهب عنصآ امر :لاق ؟یتخآ يف كل له :تلاقف يي هللا لوسر

 نم بحأو كل ةيلخُمب تسل ؛معن :تلاق .«۱؟ كد نحو :لاق «اهجوزتت

 .(۱۸۰ /۲۱/۳) «ىقتنملا» يف دوراحلا نباو .(۲۲۱/۲-۲۰۵۲/۲۲۲) دواد وبآ هجرخأ =

 «فنصملا يف ةبيش يبآ , ناو «(۲ ۱۲۳۲/۲۵ )٤٤/ دحأ هج رخآ :ريمث نب هللادبع - -۵

 .-(57 ٤ /۱) هجام نبا هنعو- (۲۸۹-۲۸۸/۶6)

 .ةبيبح مأو بنيز نيب (ةملس مآ نع) :هيف دازو

 ٤١/ ٠١- /۲) «دنسملا»و ۱8۲ /۰) «مألا» يف يعفاشلا هجرخآ :ضایع نب سنأ -7

 ننسلا» يف يقهيبلاو «(۲۲۸۲ /1-77/ /۹) «ةنْسلا حرش» يف يوغبلا هقيرط نسمو- (هبيترت

 نب سنوي ان :(۱۱۱/۳-۳۹۹/۱۱۲) (هحيحصا يف ةناوع وبأو ۷١(-« /۷) «ىربكلا

 .هب سنأ نع امهالك ؛ىلعألادبع
 . (هتحص ىلع قفتم ثيدح اذه» :یوغبلا لاق

 نم («ناسحإ»- 4١١١/57١1 /۹) اهحيحص» يف نابح نبا هجرخأ :ةملس نب دامح -۷

 نبا قیرط نم (۱۸۵/۲۳-4۱۵/۱۸۲) (ريبكلا مجعملا» يف يناربطلاو «بيبش نب دواد قيرط

 .هب ةملس نب دام نع مهتنالث ؛لاهنم نب جاجح قيرط نم (857/51١1/1١5)و «ةشئاع

 يف ةناوع وبأ هجرخآ :دشار نب رمعمو جيرج نب زيزعلادبع نب كلملادبع -4و ۸
 :الاق ؛(518/1817/-1857/51) (ريسبكلا مجعملا» يف يناربطلاو 4۰۰/۱۱۲ /۳) «هحیحص)

 ۱۳۹٤۷(-« 7/4170 /۷) هل «فنصلا» يف اذهو- قازرلادبع نع «يربدلا ميهاربإ نب قاحسإ الث

 .هب رمعمو جيرج نبا نع

 ديوس انث :(۱۰۷۳/۲) «هحیحصا يف ملسم هجرخأ :ةدئاز يبأ نب ايركز نب ىيحي ٠-

 .هب ىيحي نع «دیعس نبا
 نب بوقعی انث :(4:/۲۱۹۵/۱۰۰) دمحأ هجرخأ :راسي نب قاحسإ نب دمحم ١-

 .هب قاحسا نبأ نع يرهزلا دعس نب ميهاربإ

 ننسلااو (۹۱/7) (ىبتجملا» يف يئاسللا هجرخآ :يبالكلا ناميلس نب ةدبع ١١-

 .هب ةدبع نع «يرسلا نب دانه انث :(۵۳۹۵ /۱۸۷ /۵) «ىربكلا

 نب يلع انث :(517/187/57) «ريبكلا مجعملا» يف يناربطلا هجرخأ :سيوأ وبأ -۳

 .هب سيوأ يبأ نع «سيوأ يبأ نب ليعامسإ نع «يناعنصلا كرابملا
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 كنأ تربخآ ينإف :تلاق «يل ليت ال ان :لاق «ىتخأ ريخ يف ینکرش

 يتييير نکت مل ول نر :لاقف «۱؟ةَملَس 1۳ تنبا «ةملس يبآ تنب رد بطخت

 الف «- ميشاَه يني ةالوم- ی ةبيوث اَهاَبَأَو يِنَتَعَض تعضرا من ؛ ؛يل لجت مل ؛يرجح يف

 .«نکیاوحآ الو نیا يَلَع َنْضرغت 1

 نع «ثيللا ىنريخأو :بهو نبا انت :ىنالونخلا رصن نب رجب انثدح ۷

 تلاق ةبيبح ّمأ نأ :هتثدح بنيز نأ :كلام نب كارع نع «بيبح يبأ نب ديزي

 هللا لوسر لاقف ءةملس يبأ تنب رد مكان كّنأ انثدحت دق انإ :ِِل هللا لوسرل
 والا نم يخأ اهابآ نإ ؛يل ْتْلَح ام ؛ةّمَلَس مَآ حینآ مل ينأ ول» دي

 نع «هيبأ نع ءريكب نب ةمرخ ینربخآ :بهو نبا انث :رج انثدح ۸

 .اذهب ةبيبح مأ نع راسی نب ناميلس

 نع «یسوم نب هللا ديبع انث :ىماطسبلا ىسيع نب نيسحلا ینندح 0484

 .حيحص هدانسا -۷

 - (هدنسما يف نایفس نب نسطاو ۰۵۱۲۳ /۱۷۷۱/۹) «هحیحص) يف يراخبلا هجرخآ

 يف يئاسنلاو 6۷۲۹-۰ /۳۳۲۲۱/) «ةباحصلا ةفرعما يف يناهبص الا ميعن عن وبآ هقيرط نمو

 دعس نیاو «ديعس نب ةبيتق انث :اولاق ۵۳۹۳ /۱۸۱/۵) «یرکلا دتسلا»و 40((2 )٦/ «یبتجما)

 يف ةماسأ يبأ نب ثراحاو «يطساولا ناميلس نب ديعس انث :(۸۹/۱) «ىربكلا تاقبطلا» يف

 وبأ انث :-(۷1۲۹/۳۳۲۹/7) «ةباحصلا ةفرعم» يف يناهبصالا ميعن وبأ هقيرط نمو- «هدنسم»

 هللادبع قيرط نم (۱۹/۱۸۷/۲۳) «ریبکلا مجعلا) ف يناربطلاو .-مساقلا نب مشاه- رضنلا

 .هب دعس نب ثيللا نع مهتعبرأ ؛يرصلا حلاص نبا

 .حيحص هدانسإ -۸

 .ملسم لاجر نم تاقث مهلك هلاجر ؛حيحص دنس اذهو :تلق

 هقیرط نمو- (۲۵۱/4۹۹/۷) (هحيحص) يف يراخبلا هجرخأ - جیحص -۵9

 ؛یربکلا تاقبطلا» يف دعس نباو -(۱۳۸/۱۶-۳۹۳۷/۱۰) «ةنْسلا حرش» يف يوغبلا

 ؛«هجرختسم) يف يليعامسالا هقيرط نمو- (۲۹۰/4) «فنصلا» يف ةبيش يبآ نباو .(۳۳/۶)

 --۱۱۳۸/۳) (ةباحصلا ةفرعما يف يناهبصألا ميعن وبأو 0۰0 /۷) «یرابلا حتف) يف امك
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 لوسرل لاق -هنع هللا يضر- اًيلع نأ :ءاربلا نع قاحسا يبأ نع ٠ .ليئارسإ
 .""(ةَعاضْرلا يف يج ةّرْمَح نإ :لاقف ؟ةزمح تنب ""بطخت الأ ها

 :لاق ؛هیبآ نع «ةمرخم ينربخآ :بهو نبا انث :رصن نب رحب انثدح -۰

 دی تعمس :لوقی ملسم نب دمحم تعمس :لوقی ملسم نب هللا دبع تعمس

 لبق :لوقت 45 ينلا جوز- ةملس مآ تعمس :لوقی فوع نب نمرلادبع نبا

 بطخ الأ :لیق وآ- ةزمح تنب نع !هللا لوسر اي تنآ نيأ :ِةلَي هللا لوسرل

 06 ماضل نم ي ةزنح الإ :لاقف ؟-ةزمح تنب

 ديعس انث :عيرز نب ديزي انث :يسرنلا ديلولا نب سابع انثدح ١-

 نامیلس نب دمحأ انث ۱٩۹۳(: /۲۰۳-۲۰) «يلع صئاصخا يف يئاسنلاو .-(۲۸۵۳۲ ۱۱۳۹۶

 نب دمحم قیرط نم («ناسحإ»- ۷۳ ۰ ۲۲-۰ ۹/۱۱) «هحیحص» يف نابح نباو «یواهرلا

 ننسلا» يف يقهيبلا هنعو- (۰ ۵ /۷) «حستفلا» يف امك ؛«ليلكإلا» يف مکاخار ؛يلجعلا نامثع

 مهتتس ؛دوعسم نب ديعس قيرط نم- (۲۹۰۹/۱۹۰ /۳) «یرغصلا ننسلا»و ۵(۰ /۸) «ىربكلا

 .هب ىسوم نب هللاديبع نع
 .(حيحص ثيدح اذه» :یوغبلا لاق

 .(جوزت» :عوبطملا فو «بطخت» :اهفوف بتكو ءاهيلع برض مث ء«جوزتأ الأ» :طوطخملا يف ()

 .«ةعاضرلا نم يخأ تنب اهنإ» :عوبطملا يف (0)

 يقهيبلاو ٤۳۹۸/۱۱۱(« /۳) «(هحيحصاا يف ةناوع وبأ هجرخأ - حيحص هدانسإ -۷۰

 نع امهالك ؛مصألا -بوقعي نب دمحم- سابعلا يبأ قيرط نم (4۵۳ /۷) «یربکلا نئسلا يف
 .هب ينالوخا رصن نب رحب

 نب دمحأو يليألا ديعس نب نوراه انث :(۱4۸/۱۰۷۲/۲) «هحیحص» يف ملسم هجرخأو

 نع مهتثالث ؛شادخ نب دلاخ انث :(۸۸/۱-۸۹) «ىربكلا تاقبطلا» يف دعس نباو «یسیع

 .هب هل (أطوملا» يف اذهو- بهو نب هللادبع

 .عوبطملا يف دوجوم وهو طوطخلا نم طقاس همامتب ثيدحلا اذه (۳)

 انث :(۱۲۸۸۲/۱۶۰۱/۱۲) «رییکلا مجعملا» يف ينارطلا هجرخأ - حيحص هدانسإ -۷۱

 .هب عيرز نب ديزي نع ؛ریرضلا لاهنملا نب دمحم انث :يضاقلا بوقعي نب فسوي
 = نم عيرز نسب ديزي عامسو «نوفورعم تاقث مهلك هلاجر «حیحص دنس اذهو :تلق
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 تدب ىلع ير بنا نأ :سابع نبا نع هدیز نب رباج نع «ةداتق نع

 مرحي ام ٍةعاضْرلا نم حین قَعاضرلا نرم يأ "05 ةنبا اهنإ» :لاقف قزمح

 .«بّسْلا نو

 نب دمصلا دبع ان :-رهزالا نب دمحأ- رهزالا وبآ ىنتدح ۷۲

 للع حرشاو ۳۲۰(۰ /) نابح نبال «تاقثلا» يف امك ؛هطالتخا لبق ةبورع يبأ نب ديعس-

 .(935١و ۱۹۶ ص) «تاربنلا بکاوکلا»و ,(9020 /۲) «حايفلا اذشلا»و ۷۳ /۲) «يذمرتلا

 :میرز نب ديزي عباتو

 هنعو- (۲۸۷ /4) «فنصلا» يف ةبيش يبأ نبا هجرخآ :ینوکلا يشرقلا رهسم نب يلع -۱

 .-(۱۳ ۱۷/۱۰۷۳۱۰۷۲ /۲) «هحیحص» يف ملسم

 -۲۰/هو ۲۹۰/۲۹۳ /4) دمحأ هجرخآ :يمهشلا بیبح نب ركب نب هللادبع -۲

 دمحم نب سابع انث :(۱۱۰/۳-۳۹7۱/۱۱۱) (هحيحص) يف ةناوع وبأو ۳۲ ۱

 .هب يمهسلا نع مهتعبرآ ؛ةيمأ وبأو :ينافصلا قاحس) نب دمو «يرودلا

 وبأو ةدعسم نسب ديمح انث :(۱۹۳۸/۰۲۳ /۱) هجام نبا هجرخآ :ثراحلا نب دلاخ -۳

 .هب دلاخ نع امهالک ؛دالخ نب ركب

 /۵) «یرکلا ننسلاو ۷) ایبتجا» يف يئاسنلا هجرخأ :ءاوس نب دمحم - 5

 .هب هنع حابصلا نب هللادبع انث :( 2175 6

 وبأو ۱۰/۳(۰) «ىربكلا تاقبطلا» يف دعس نبا هجرخأ :يراصنألا هللادبع نب دمحم -6

 .(۱۱۰/۳-۳۹۱/۱۱۱) (هحيحصا يف ةناوع

 /1۱6 /۱۱) «راخزلا رحبلا» يف رازبلا هجرخأ :يدع يبأ نب ميهاربإ نب دمحم -1

 .هب يدع يبأ نبا نع «ىنثملا نب دمحم ان ۳

 .(۲۰/۵-۳۱۶/۲۱و )۲۹۳/٤/ ۲٤۹۰ دحآ هجرخأ :-ردنغ- رفعج نب دمحم -۷

 .ينآلا ثيدحلا رظناف ؛جاجحلا نب ةبعشو «ىيحب نب مامه :ادیعس عباتو
 .(تنب) :۷) يف ()

 یفهیبلاو (۲ ۱8۵/۲۵۳ /۵) ؟هحیحص) يف يراخبلا هجرخآ - حیحص هدانسإ -۲

 دمحم قیرط نم (۱۷6/۲-۲۸۵۱/۱۷۵) «یرغصلا ننسلا»و 4۵۲ /۷) «یربکلا ننسلا» يف

 (هحيحصا يف ملسمو «يديهارفلا ميهاربإ نب ملسم نع امهالک ؛-ماتت- بلاغ نبا

 -نب دمحم نع (۱۲۸۲۱/۱۰/۱۲) «ریبکلا مجعملا» يف يناربطلاو ۷ /١١ال١ /0)
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 يبنلا نأ :سابع نبا نع «دیز نب رباج نع «ةداتق انث :مامه نع «ثراولادبع

 ؛ِةَعاضْرلا نم يحآ ةتبا اهنإ ؛يل لحت ال نا :لاقف «ةزمح تب ىلع دیر لك
 .اقدالولا نم مری ام ۳ مارحت ةَعاضرلا نو

 sees حلاص نب ىيحي انث :رهزألا وبأ يثدح -۳

 نب دمحأ قيرط نم (( 4< 0 «یرکلا ننسلا» يف يقهيبلاو .-نّيطُم- يمرضحلا هللادبع-

 /۳۸۵ /4) دمحأو «-باده- يسيقلا دوسألا نب دلاخ نب ةبّدُه نع مهتثالث ؛رينع نب ميهاربإ

 ۲۱۳۳/۳۸۵۶ /5) دمحأو ۸۹/۱(۰) «ىربكلا تاقبطلا» يف دعس نباو .دسآ نب زهب انث ۲ ۳

 ليعامسإ نب دمحم نع ۱١١/ ٤۳۹۷( /۳) (هحيحص) يف ةناوع وبأو ۳۰۳ /۱۱۱/۵-۱۱۷و
 .هب ىيحي نب مامه نع مهتعبرأ ؛رافصلا ملسم نب نافع انث :لاق مهتثالث ؛غئاصلا

 .هب ةداتق نع «جاجحلا نب ةبعش :امامه عباتو

 ؛(۵۱۰۰/۱۰/۹) «هحیحص» يف يراخبلا هنعو- «هدنسم» يف دهرسم نب ددسم هجرخآ

 /۱۱۰/۳) «هحیحص) يف ةناوع وبأو )7/1١54٠/١5”2١787. «ریبکلا مجعلا» يف يناربطلاو

 /۲) (هحیحص) يف ملسمو ((7960/0-7777/541و ۱۹۰۲/٤۲۰ /5) دمحأو ۵

 «ىربكلا ننسلا»و ٠٠١(« /7) «یبتجا» يف ىئاسنلاو .برح نب ريهز ان ۳ ۷۱

 انث :الات ۱60۲۹6 /6۱6/۱۱-4۱۵) «راخزلا رحبلا» يف رازبلاو ۵ 1۲۲/۱۹۵۱۹6 /۵)

 مشاه نب هللادبع انث :(1۹۳ /۳۵/۳) «یقتنلا» يف دوراجلا نباو «صاقلا يميتلا دمحم نب ميهاربإ

 «یقتنلا» يف دوراجلا نباو ((575945 ٠٠١/ /۳) «هحیحصا يف ةناوع وبأو ءيسوطلا نايح نبا

 نع مهتتس ؛؟-يروباسينلا دمحم وبأ- مكحلا نب رشب نب نهرلادبع انث :الاق ؛(۱۹۳ /۳۵ ۳)

 .هب ةبعش نع «ناطقلا ديعس نب ىيحي

 .هب ةبعش نع «ينارهزلا مكحلا نب رمع نب رشب :ناطقلا عباتو

 رازبلاو «يعطقلا ىيحي نب دمحم انث :(۱۳ /۱46۷ /۱۰۷۲/۲) «هحیحصا يف ملسم هجرخآ

 ؛يقزوجلاو «ديعس نب نكسلاو يئاطلا مزخأ نب , ديز انث :(05706 /4۱۵/۱۱) «راخزلا رحبلا» يف

 .رشب نع مهتعبرأ ؛يمرادلا ديعس نب دمحأ قيرط نم (۳۹۹/۶) «قیلعتلا قيلغت» يف امك

 دانسإلا اذهو هجولا اذه ريغ نم سابع نبا نع يور دق ثيدحلا اذهو» :رازبلا لاق

 .«سابع نبا نع ىوري دانسإ تبثأ
 (ريبكلا مجعملا يف يناربطلا هجرخآ - هلبق امب حيحص وهو فيعض هدانسإ -۳

 - ينارهبلا -عفان نب مكحلا- ناميلا يبأ نع «يطوحا ديز وبأ انث ۷۷۰۲ ۷۲۷ ۷)



 ۵:۳۷ يزورملل - « هنسلا » بانک

 نع «ةمامآ يبأ نع «رماع نب" ميلس نع «نادعم نب ريفع انث :" "يظاحولا 71 )۲( . . ه ١2(. ممر هل
 ىل

 .«بسنلا نم مرحي ام ةعاضرلا َنِم مرحي :لاق لكك ینلا

 نع «باهش نبا نع .سنآ نب كلام نع «ىيحب نب ىيحب انثدح -

 .هب ريفع نع «يصمحلا=
 .ةمارك الو هب جتحي الف «ثيدحلا كورتم -اذه- اريفع ناف ؛ادج فيعض دنس اذهو :تلق

 .ه.ا «فيعض وهو ؛نادعم نب ريفع هيفو» )51١/4(: «دئاوزلا عمجم» يف يمثيها لاق

 .قودص ؛ةمجعم مث «ةلمهملا فيفختو ءواولا مضب ()

 بسن هنأ عم ؛«م» ىلع قلعلا هل هبنتي مل «يلج فيرحت وهو ؛«نامیلس» :«م) يف ()

 .ةداحلا ىلع (ميلس) :هيفو .هدنس ىلع علطا هنأ :ىنعي اذهو «يناربطلل ثيدحلا

 ىيحي انث :(۳/۱۵/۱۰۷۹/۲) «هحیحصا يف ملسم هجرخأ - حيحص هدانسإ -4

 .هب يميمتلا ىيحي نبا

 يسينتلا فسوي نب هللادبع انث :(۵۱۰۳/۱۵۰/۹) «هحيحص) يف يراخبلا هجرخأو

 ایسبتجا» يف يئاسنلاو «يدهم نب نهرلادبع ىلع تأرق :(۲۵۹۳ /۲۷۷/۲) دمحأو

 مساقلا وبأو ءزاّرقلا ىسيع نب نعم قيرط نم (۵1۸/۲۰۳/۵) «یرکلا ننسلا»و «0)

 «يريبزلا هللادبع نب بعصم انث )۷٤/٦١(: «يريبزلا هللادبع نب بعصم ثیدح» يف يوغبلا

 (۱۱/۳-1۲۹۵/۱۲) (هنتس» يف یتطقرادلاو 4۳۸۲ /۱۰۸/۳) (هحيحص) يف ةناوع وبأو

 يناهبصألا ميعن وبأو 4۳۸۲ /۱۰۸/۳) «هحیحص) يف ةناوع وبأو ءبهو نب هللادبع قيرط نم

 نب هللادبع نع )١77/5١( «ةباغلا دسأ» يف ريثآلا نباو ۰۱۰۵۰/۳۳6 )١/ «ةباحصلا ةفرعما يف

 ؛هللادبع نب فرطم قيرط نم (4۳۸۲/۱۰۸/۳) (هحيحصا يف ةناوع وبأو «ينعقلا ةملسم

 ىيحي نب ىيحي ةياور - 1741 /۳۳۲/۳) هل «أطوملا» يف اذهو- سنأ نب كلام مامالا نع مهتعبس

 ءمساقلا نبا ةياور - ۳۹/۹۱و يرهزلا بعصم يبأ ةياور - ١/717 /7/-7/7و «يشيللا

 .هب -(يناثدحلا ديعس نب ديوس ةياور - ۷۹۱/۳۵۲ و

 :اكلام عباتو

 ١- (هحيحص) يف يراخبلا هجرخأ :يليألا ليقع نب دلاخ نب ليقع )۵۵۰۱/۱۰/

 ٩ يف ةناوع وبأو ءريكب نب هللادبع نب ىيحي نع (4۵۲/۷) «ىربكلا ننسلا» يف يقهيبلاو
 نباو ءروعألا يصيصملا دمحم نب جاجح قيرط نم (۱۰۷-4۳۸۱/۱۰۸ /۳) !هحیحصا =



O۸يزورملل - « هنسلا ١ باتك  

 نذأتسي ءاج - عقلا يبأ اخآ- حلفأ نأ :هتربخأ اهنأ ؛ةشئاع نع «ةورع

 نأ تيبأف :تلاق ؛تاجخا لزز نأ دعب -ةعاضرلا نم اهمع وهو- اهيلع

 هل نذآ نأ ينرمأف ؛تعنص يذلاب هتربخآ ةي هللا لوسر ءاج اّملف هل نذآ

 نع «دعس نب ثيللا نع مهتئالث ؛حلاص نب هللادبع قیرط نم (۲۳۹/۸) «دیهمتلا» يف ربلادبع-

 64۷ )۵۳۱/۸-٩۱/۵۳۲ (هحيحص) يف يراخبلا هجرخآ :ةزمح يبأ نب بیعش -۲

 يبأ نع امهالک ؛یسیع نب دمحم نب يلع قیرط نم (4۵۲/۷) «یربکلا ننسلا» يف يقهيبلاو
 . هب - عفان نب مكحلا- ناميلا

 - )019491/1١1١7/17 «هحیحص) يف نابح نبا هجرخأ :يدييژلا ديلولا نب دمحم -۳

 .هب يديبزلا نع .برح نب دمحم نع «دیبع نب ريثك قيرط نم («ناسحإلا

 يف ملسم هنعو- (۲۸۸/4) «فنصملا) يف ةبيش يبأ نبا هجرخآ :ةنييع نب نايفس ٤-

 «دنسلا» يف یعفاشلاو )١/!١1958/5771(-«. هجام نباو :(5 ١٠١79/ ۱٤٤١/ /۲) (هحيحصاا

 (راثآلاو نتسلا ةفرعم)» يف يقهيبلا هقيرط نمو- (35131 0 (مألا»و «(هبيترت -۷ ۵/۶۷ /۲)

 (راکذتسالا» يف یلادبع نبا هقیرط نمو- !هدنسم) يف یندعلا رمع یبآ نباو .«-(8 )5/ 7١١9

 يف ريلادبع نبا هقيرط نمو- (۲۲۹/۱۱۳/۱) (هدنسم١ يف يديمحلاو -(۲۷ ۱۸۵ ۲/۱۸۸

 نب دیعسو ۱۲۱-۲۱۰۲/۱۲۲(۰و ۲۸۰۸۵/۱۰۳ /:۰) لمحأو ۲۰ /۸) ادیهمتلا)

 انث :(۵۵-۱۷/۵۱) «ةشئاع دنسم» يف دواد يبآ نباو ۹۵۱(۰ /۲۷۳/۱/۳) «هننس) يف روصنم

 «یلحما) ی مزح نباو «(1۹۲ /۳/۳-۳۹) (ىقتنملا» يف دوراخا نباو ءقاحسإ نب نوراه

 لدغ (ىبتجما» يف يئاسنلاو «ئرقملا نب ديزي نب هللادبع نب دمحم قيرط نم ۰)

 رابجلادبع نع (57945 5311١/ /۳) «هننس» يف ىبطقرادلاو ٤٤ ٥٤(. /۲۰۲ /6) «ىربكلا ننسلا»و

 (خویشلا مجعم) يف رکاسع نبا هقیرط نمو- يبارعألا نباو «راطعلا رابطادبع نب ءالعلا نبا

 نبا نع مهترشع ؛ينارفعزلا حابصلا نب دمحم نب نسحلا انث :-(۱۵۰ ۱۱۵۱-۱۱۵۵ /۲)

 .هب هنییع

 .(حيحصاا :ركاسع نبا لاق

 .رغصم «نيتلمهم نيسو نيعو «فاقب (۱)

 .«لزنأ» :«م» يف ()



 ۵۲۹ يزورملل - « هنسلا ») بانح

 نع «يرهزلا نع رمعم أبنأ :قاژرلادبع ًابنأ :قاحسا انثدح -۵

 هاهیلع نذأتساف -سیعقلا يبآ وخآ- حلفآ ءاج :تلاق ؛ةشئاع نع «ةورع
 كلذ ترکذ هلي يبنلا اهیلع لخد اًملف هل نذأت نأ تباف ؛اهمع ينإ :لاقف
 قأرملا ینتعضرآ امنا ! هللا لوسر اپ :تلاقف .«؟كلمعِل تنذآ الفأ» :لاقف هل

 وبأ ناكو (!كنيِحُي تیر كمع هنإف 2 يټذئاف» :لاق !لجرلا نعضري ملو

 ۱ .ةشئاع تعضرآ يتلا ةأرملا جوز سیل

 .اذه وحن ؛ةشئاع نع «هيبأ نع ةورع نب ماشه ىنثدحو :لاق -۷

 .حيحص هدانسإ -۵

 یسیجم نب دمحمو دی نب دبع انث )١١379/5/ 1/١400(: «هحیحص» يف ملسم هجرخأ

 يف رذنملا نباو -(4۳۸۰/۱۰۷/۳) «هحيحصا) يف ةناوع وبأ هنعو- «تايرهزلا» يف ىلهذلا

 يف اذهو- قازرلادبع انث :اولاق ؛یربدلا هيهاربإ نب قاحسإ انث :(۱۵۳6 /170 /۲) «ریسفتلا»

 .هب -(۱۳۹۳۷ ٤۷۲/ /۷) هل «فنصلا)

 .هب رمعم نع «يماسلا یلعالادبع نب ىلعألادبع :قازرلادبع عباتو

 .(۲۰۵/۵۹/۰) دمحأ هجرخآ

 .حیحص هدانسإ -۷۲

 ان :-(۱۰۷/۳) ؟هصیحص) يف ةناوع وبآ هنعو- «تایرهزلا» يف يلهذلا هجرخآ

 .هب -(۱۳۹۳۸/۷۲ /۷) هل «فنصلا» يف اذهو- قازرلادبع

 ؛لاقم اهيف ناك ناو ماشه نع رمعم ةياورو «تاقث مهلك هلاجر «حيحص هدانسإ :تلق

 .ملعا هللاو .هتیاور يف طلخي مو مهب مل هنأو «هنع هظفح دق هنأ ىلع كلذ انلدف «هيلع عبوت هنأ الا

 :ًارمعم عباتو

 انث :(۵۲۳۹/۳۳۸/۹) «هحيحص») يف يراخبلا مامالا هجرخأ :سنأ نب كلام مامالا -۱

 يوغبلاو «(«ناسحإ»- 4٠١4/47٠١ /9) «هحیحصا يف نابح نباو «يسينتلا فسوي نب هللادبع

 یرهزلا -رکب يبا نب دمحأ- بعصم يبا قيرط نم (۲۲۸۰ ۷۳-۷٤/ /9) (ةنّسلا حرش) يف

 نب بعصم انث :(1۸ )571١-77/ «يريبزلا هللادبع نب بعصم ثيدح» يف يوغبلا مساقلا وبأو

 ىيحي ةياور - ۱۳۹۰ /۳۳۲ /۳) هل «ًاطولا» يف اذهو- كلام مامإلا نع مهتعبرأ ؛يريبزلا هللادبع

 -نبا ةياور - :٠14/48و يرهزلا بعصم يبأ ةياور -117731/17/7و «يشيللا ىيحي نبا



 یس وزال نوید سکس
N AFA. COTو شد کک  

 يزورملل - « هنسلا » باتك 0۳ ۰

 .هب -(يناثدحلا دیعس نب ديوس ةياور -۷ ٩۰/۳۰۱ و ءمساقلا-

 .«هتحص ىلع قفتم ثیدح اذه» :یوغبلا لاق

 وبآو ۱۳۹۱/۷۳ /۷) «فنصلا» يف قازرلادبع هجرخآ :يروثلا دیعس نب نایفس -۲

 ادیهمتلا» يف ريلادبع نبا هقیرط نمو- يضاقلا بوقعی نب فسویو ۰۲۰۵۷ /۲۲۲ /۲) دواد

 نم (۳۷۹/۱۰۷/۳) «هحیحصا يف ةناوع وبأو «يدبعلا رشک نب دمحم انث :الاق ؛-(۱6۵7۰/۲۲)

 .هب يروثلا نع مهتئالث «يرامذلا كللادبع قیرط
 49۱/۲۷۳ /۱/۳) «هننسا يف روصنم نب دیعس هجرخآ :یلالما ةنييع نب نایفس -۳

 «-(۲ ٤١ /۸) «دیهمتلا» يف رلادبع نبا هقیرط نمو- (۲۳۰/۱۱۳/۱) «هدنسم» ىف یدیمطاو

 امك ؛«هننس) يف هجام نبا هنعو- (دنسملا» يف ةبيش ىبأ نباو ۲۱۰۲ /۱۲۱-۱۲۲ /6۰) دمحأو

 (ىربكلا ننسلا»و )1١7/7-٠١4(. (ىبتجملا» يف ىئاسنلاو 6۱6۱ /۱۲) «فارشألا ةفحت» يف

 اث :الاق ؛دعاص نبا انث :(4۲۹4/4۱۱/۲) (هننس» يف ينطقرادلاو ۵ 1/۲۰۲ /۵)

 «ةشئاع دنسم) يف -دواد یبآ نبا- ثعشالا نب نامیلس نب هللادبعو «راطعلا ءالعلا نب رابطادبع

 نباو 14۲ /۳۶/۳-۳۵) «یقتلا» يف دوراجلا نباو «قاحسإ نب نوراه انث :(۱۷ /۵1-۵۵)
 .هب ةنييع نبا نع مهتعبس ؛یرقلا نب ديزي نب هللادبع نب دمحم نع (۵/۱۰) «یلحا» يف مزح

 يف ةناوع وبأو .2505779 /۳۹۹-۳۹۸ )٤۲/ دمحأ هجرخآ :ناطقلا ديعس نب ىيحي - 5

 يف يرهزلا -نهرلادبع نب هللاديبع- لضفلا وبأو «نازبرق انث :(8۳۷۷/۱۰۲۱/۳) (هحيحصاا

 ىيحي نع مهتثالث ؛سالفلا يلع نب ورمع نع «يبايرفلا رفعج انث ١7(: /۹6 /۱) (هثيدح»

 .هب ناطقلا

 (هحیحص) يف ملسم مامالا هنعو- «هدنسم) يف ةبيش يبأ نبا هج رخأ :ريمت نب هللادبع -۵

 /10۳-101 /۳) يذمرتلاو ۱۹8۹-۰ /۲۲۷/۱) هجام نباو ۰۷/۱۵ /۱۰۷۰/۲)

 /۱۰۷۰/۲) -اضیا- (هحيحص) يف ملسمو .لالخا يناولحلا يلع نب نسحلا انث (۸

 .هب ريمث نبأ نع مهتئالث ؛ينادمحلا -ءالعلا نب دمحم- بيرك وبأ انث ۰۵

 .!حیحص نسح ثيدح اذه» :يذمرتلا لاق

 /۲) «هدنسم) يف هيوهار نب قاحسإ هجرخأ :ريرضلا -مزاخ نب دمحم- ةيواعم وبأ -1

 ؛يروباسينلا يميمتلا ىيحي نب ییج ان :(۱۰۷۰/۲) (هحيحص) يف ملسمو ۷

 ۳ .هب ةيواعم يبآ نع امهالک

 مم ماهم هسه هاش كات ساس ع هاذ نش واه و وا 0 ع9 8# او ها ها



 هاا يزورملل - « ةنسلا » باتك

 نبا يخأ نبا انث :ميهاربإ نب بوقعي انث :ىيحي نب دمحم انثدح -۷

 وبأو «(«نانملا حتف»- ۲۳۹۲ ٤۹۱/ /۸) «هدنسم» يف يمرادلا هجرخآ :نوع نب رفعج -۷ =

 «دئأوفلا» ٤ مصألا -بوقعي نب دمت - سابعلا وبأو ۰1۳۷۵/۱۰۲ /۳) (هحیحصا ف ةناوع

 ؛-6۲۸۵۰/۱۷/۳) «ىرغصلا ننسلا»و 4۵9۲ /۷) «یرکلا ننسلا» يف ىقهيبلا هقيرط نمو-

 نب دمحم انث )1770/1١١5/7(: (هحيحص) يف ةناوع وبأو «. باهولادبع نب دمحم انث :الاق

 .هب نوع نبا نع مهتثالث ؛يناغصلا قاحسإ

 (هدنسم) يف هيوهار نب قاحسإ هجرخآ :يعيبسلا قاحسإ يبأ نب سنوي نب ىسيع -۸
( ۷۰۰/۱۹۰). 

 يف يلصولا ىلعي وبآو ۱۰۷۰/۲(۰) «هحیحص» يف ملسم هجرخآ :دیز نب دامح -4

 .هب داح نع ينارهزلا -دواد نب نامیلس- عیبرلا وبآ انث :الاق ؛(6۵۰۱/4۷۵ /۷) «هدنسم)

 - ۲۲۰/۳ ؛و ۲۱۹/۳۳ /۱۰) «هحیحص) يف نابح نبا هجرخآ :ةملس نب دامح -۰

 .هب داح نع «بيبش نب دواد نع ءيحمجلا -بابحلا نب لضفلا- ةفيلخ وبآ انث :(«ناسحٍ)

 سنوي انث :(4۳۷۰/۱۰۲/۳) «هحیحص) يف ةناوع وبآ هجرخآ :ضایع نب سنآ -۱

 نسب قاحسإ قیرط نم ١7( /۹۳ /۱) «هثيدح» يف يرهزلا لضفلا وبأو یلعالادبع نب

 نع مهتنال ؛ورمع نب دمحأ قیرط نم (۲۳۹/۸-۲4۰) «دیهمتلا» يف ربلادبع نباو «یسوم

 .هب سن

 / ۷۳ /۷) «فنصلا» يف قازرلادبع هجرخآ :جیرج نب زیزعلادبع نب كللادبع -۲

 .-(۱۰/۳-۳۷۸/۱۰۷) «هحیحص) يف ةناوع وبآ هقيرط نمو- ۳۰

 رفعج انث :(۱۵ /47 /۱) «هثیدح» يف يرهزلا لضفلا وبآ هجرخأ :رهسم يلع -۳

 .هب رهسم نب يلع نع «ثراحلا نب باجنه ان :يبايرفلا

 دنسلا ىلع فوطعم وهو .دشار نب رمعم :ىنعي ؛«لاق» :ثيدحلا لوأ يف هلوق :هيبنت

 .قلعم ريغ لوصوم اذه ىلع وهف «قباسلا
 .(هدعي امو هلبق امب حيحص وهو) نسح هدانسإ ۷

 دعس نب ميهاربإ نب بوقعي انث :(377775 /0 5 )٤۳/ (هدنسما يف دمحأ مامالا هجرخأ

 .هب يرهزلا



 يزورملل - « ةنسلا » باتك ۳۲

 اهءاج اهنآ :هتربخآ ةشئاع نأ :ریبزلا نب ةورع ينربخآ :لاق ؛هّمع نع .باهش

 و ینلا جوز- ةشئاع عضرأ سیعقلا وبآو -سیعقلا يبآ وخآ- حلفآ
 كلذ ترکذ یتح «هل نذأت نأ تباف ءاهيلع نذأتسي هوخآ -تمعز- اهءاجف

 ءاج -سیعقلا يبآ اخآ- حلفأ نإ !هّللا لوسر اي :تلاقف ا هللا لوسرل
 ينْذأَت نآ كَمَنَم اَمَْو» : هالك هللا لوسر لاقف «هل نذآ ملف ؛يلع نذأتسي

 یتعضرآ امنإ «ينعضرأ وه سيل سيعق ابآ نإ !هللا لوسر اي :تلقف ««؟ِكّمَعِل

 .اوكُمَع ناف ؛كبِتأَي نيج 4 ينذثا» : اع هللا لوسر لاقف ىهتأرما

 نب ةمرخ ينربخآ :بسهو نب هللا دبع انث :رصن نب رحب انئدح -۸
 ءريبزلا نب , ةورع نع ثدحي ةورع نب هللا دبع تعمس :لاق ؛هيبأ نع ءريكب

 ملف ؛-ةعاضرلا نم اهّمع وهو- ةشئاع ىلع سيعقلا يبأ وخأ نذأتسا :لاق

 ل هللا لوسر لاقف هل كلذ تركذف و هللا لوسر ءاج ىتح هل نذؤي
 .«ةدالولا رحت ام مرحت رحت ةَعاّضرلا اف ؛ُهَل ينئاف مع هناف ! كئتيِمُي تب ترت

 لد الجر ّنأ :ثّدحي راسي نب ناميلس تعمسو :ریکب لاق -۹

 .«ماهوآ هل قودص» :«بیرقتلا» يفو «-يرهزلا باهش نب ملسم نب هللادبع-

 .يتأيس ام رظناو «هلبق اب -بير نود- حيحص وهو

 نب رج انث :(4۳۸۳ /۱۰۸/۳) «هحیحص) يف ةناوع وبأ هجرخآ - حيحص هدانسإ -۸

 .هب ينالوخلا رصن
 .هب بهو نب هّلادبعل «اطوملا» يف ثيدحلاو

 امنإ ةورع نأ الإ ؛لاسرإلا هرهاظ ناك ناو «ملسم طرش ىلع حيحص دنس اذهو :تلق

 .ملعلا لهأ دنع غئاس اذهو «ةشئاع هتلاخ عم تثدح ةصق يوري وهو «قبس امك ةشئاع نم هعمس

 .هجولا اذه نم فنصلا هب درفت - فيعض هدانسإ -۹

 وه ةشئاع ىلع لخد يذلا لجرلا نأ فورعملاو «هلاسرال ؛فيعض دنس اذهو :تلق
 .اهاخآ سيلو ةعاضرلا نم اهمع

 .قلعم ريغ لصتم ةيثيحلا هذه نم وهف «قباسلا دانسالا ىلع فوطعم وه (۱)
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 اه لاقف «هنم یراوتتل تماقف تةعاضرلا نم ةشناع وخآ وهو- ةشناع ىلع

 .«ةقالولا م مرخت ام مرَحت ةَعاضرلا و ؛كوخأ َوُه امن :ةالك هللا لوسر

 ؛ةعاضّرلا نع يتفتساو بيسملا نب ديعس تعمسو :ريكب لاق -۰

 .معن :لاق ؟بسنلا نم مرحي ام مر

 .مساقلا نب نمحرلا دبع كلذ لاقو :ريكب لاق

 ثراحا نب ورمع ینربخآ :بهو نبا انث :رصن نب رحب انئدح 0١-

 ...ِلَو يبنلا نع ةشئاع نع ةورع نع لوحکم نع «ةعيبر نب رفعج نع

 .هلثم

AYنع «ةورع نع «هيبأ نع ىدانزلا ىبأ نبا ىنرخأو : لاق  

 .هلثم ...ةشئاع

AYنع «ةورع نع «باهش نبا نع «سنوي ينربخأو :بهو نبا لاق  

 .دانسإلا حيحص عوطقم -۰

 .قلعم ريغ لصتم ةيثيحلا هذه نم وهف «قباسلا دانسإلا ىلع فوطعم وه (۱)

 نب رج انث ۱٠۸/ ٤۳۸٤(: /۳) «هحیحص» يف ةناوع وبأ هجرخآ - حيحص هدانسإ -۱

 .هب رصن

 هب ةورع نع هاور يرهزلا نأ مدقت دقو تاقث مهلك هلاجر «حيحص دنس اذهو :تلق

 نب ماشهو كلام نب كارعو دانزلا يبأ ثيدح نم يتأيسو «هلثم» :فلؤملا دوصقم وهو

 .هورع

 .(هلبق امب حیحص وهو) نسح هدانسا -۲

 .هب دانزلا يبآ نب نهرلادبع انث :(49۳ /۱/۳) ؛هننس» يف روصنم نب دیعس هجرخآ

 .هدعب امو هلبق اب حیحص وهو ءدانزلا يبآ نبا يف ريسيلا مالکلل ؛نسح دنس اذهو :تلق

 .لوصوم وهف «هلبق ام ىلع فوطعم هدعب يذلاو دانسالا اذهو «بهو نب هللادبع :ینعي (۲)

 = یقهسلاو ۱ ۰۸ /۳) (هحیحصا ٤ ةناوع وبأ هجرخأ - حيحص هدانسإ -۳
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 .كلذب هَ ىنلا نع .هشئاع

 دعس نب ثيللاو ةعيم نبا ینربخآ :بهو نبا انث :رحب انثدح -864

 رحب انث :الاق ؛مصألا -بوقعي نب دمحم - سابعلا يبأ قيرط نم (۶۵۲ /9/) «ىربكلا ننسلا) يف

 .هب ينالوخلا رصن نبا

 ؛یلحا» يف مزح نبا هقيرط نمو- (۵/۱4۵/۱۰۹۹/۳) «هحیحص) يف ملسم هجرخأو

 .هب -(هئطوما يف اذهو- بهو نب هللادبع نع «ىيجتلا ىيحي نب ةلمرح انث :-(6 )١/

 ,-نامثع نب هللادبع- نادبع انث :(۵۱۱۱/۱۲۰/۹) (هحيحص» يف يراخبلا هجرخأو

 .هب يليالا ديزي نب سنوي نع كرابلا نب هللادبع نع
 /١١هو ۳۸۱/۱۰۸ /۳) (هحيحصا يف ةناوع وبآ هجرخآ - حيحص هدانسإ -۶4

 نب رج انث :الاق ؛مصالا سابعلا يبأ قیرط نم (4۵۲/۷) «یربکلا ننسلا» يف يقهيباو ٩

 .هب رصن

 نب سنوی انث :(484۰۹/۱۱۵و ٤۳۸1/۱۰۸ /۳) «هحیحص) يف ةناوع وبآ هجرخآو

 .هب -(هتطوم» يف اذهو- بهو نب هللادبع ان :یلعالادبع

 ةفرعم» يف يناهبصألا ميعن وبأ هقيرط نمو- (هدنسما يف ةماسأ يبأ نب ثراحلا هجرخأو

 ٩/۱۵/۱۰۷۰ /۲) 4 ) يف ملسمو ۰-۱۰۵۱ /۳۳۵۹-۳۳/۱) (١ةباحصلا

 ننسلا» يف يقهيبلاو ۰98۲۱/۱۹4 /۵) «یربکلا ننسلا»و .۹۹/7) «یبتجا» يف يئاسنلاو

 ملسمو «ينالغبلا دیعس نب ةبيتق انث :اولاق ؛ةملس نب دمآ قیرط نم (507 /۷) «یربکلا

 /۳) «هحیحص) يف ةناوع وبأو «رجاهلا نب حمر نب دمحم انث :(4/۱869/۱۰۷۰ /۲) -اضيأ-

 دعس نب ثیللا نع مهتئالث ؛بدؤملا دمحم نب سنوي قیرط نم (4۰۹/۱ه:و ۷ ۸

 .هب -هدحو-

 .هب كامس نب كارع نع «ةبیتع نب مكحلا :بیبح يبأ نب ديزي عباتو

 «ىربكلا نتسلا» يف يقهيبلاو ٤/۲٥۳ ۲۹٤(« /۵) «هحیحص) يف يراخبلا هجرخأ

 مساقلا وبأو ؛ينالقسعلا سايإ يبأ نب مدآ :الاق ؛يسنالقلا دمحم نب رفعج قيرط نم (4۵۲ /۷)
 - )۱٦١1/۳١۳/١( (دعجلا نب يلع دنسماو ۱۳۹/۲۰۷ /۱) «ةباحصلا مجعما يف يوغبلا

 يف ملسمو ءدعجلا نب يلع انث :-(۲۶۱/۸-۲۲) «ديهمتلا» يف ربلادبع نبا هقيرط نمو

 ان :-(8 /10) ىلححا# يف مزح نبا هقيرط نمود 1٠١/1146 ۷۱۱۱۷۰ 11 تجسم

 21۳۸۷/۱۰۹ /۳) «هحیحص) يف ةناوع وبأو ءهيبأ نع «يربنعلا ذاعم نب ذاعم نب هللاديبع
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 ةشئاع نأ :ریبزلا نب ةورع نع كلام نب كارع نع .بیبح ىبأ نب ديزي نع

 تربخأف «هتبجحف ؛اهیلع نذأتسا حلفأ ىمسي ةعاضّرلا نم اهّمع نأ :هتربخآ

 مری ام ٍةَعاَضْرلا نم مرحي ُهنَِف ؛هنم يبجتحت ال» :اهل لاقف ك هللا لوسر
 .«بسنلا نم

 نع «حیرج نبا ًابنآ :قازرلا دبع ًابنآ :ميهاربإ نب قاحسإ انثدح -0

 «-مساقلا نب مشاه- رضنلا يبأو «يسلايطلا -دواد نب ناميلس- دواد يبأ قيرط نم (4۳۸۸و-

 نب ةبعش نع مهتتس ؛-ردنغ- رفعج نب دمحم قيرط نم (۱۵۱/۲۲) «دیهمتلا» يف ربلادبع نباو
 .هب مكحلا نع «جاجحلا

 :هيلع ةبعش عباتو

 «فنصملا» يف ةبيش يبأ نبا هجرخآ :-سلدم فيعض وهو- ةاطرأ نب جاجحلا ١-

 .هب جاجحلا نع «ريمث نب هللادبع انث :(۱۹۳۷ /۹۲۳ /۱) هجام نبا هنعو- "6۲۹۰-۲۸۹ /۶)

 فسوي هجرخأ :-ادج ظفحلا ئيس قودص وهو- ىليل يبأ نب نمحرلادبع نب دمحم -۲
 ريثك نب دمحم انث )١57/77(-: (ديهمتلا» يف ريلادبع نبا هقيرط نمو- يضاقلا بوقعي نبا

 .هب ىليل يبأ نبا نع ءيروثلا نایفس نع «يدبعلا

 (ىربكلا ننسلا»و ۱۰/7(۰) (ىبتجملا» يف يئاسنلا هجرخأ :ةعيبر نب رفعج -۳

 رضنلاو ركب نب قاحسإ نع «يدارملا دواد نب ناميلس نب عيبرلا انث :(۵48۹/۲۰-۲۰۳ /)

 .هب رفعج نع رضم نب ركب نع امهالك ؛-دوسألا يبأ- رابجلادبع نبا

 .هب ةورع نع ناسيك نب بهو :كلام نب كارع عباتو

 ان :(۵ 18۷ ۲۲۰۳ /۵) «یرکلا ننسلاو ( ۳ ) «یبتجا» يف يئاسنلا هج رخآ

 ةميمت يبآ نب بويأ نع «هدج نع «هيبأ نع .دیعس نب ثراولادبع نب دمصلادبع نب ثراولادبع

 .هب بهو نع «ينايتخسلا -ناسيك-

 .مدقت امك ؛ةورع نب ماشه -ًاضيأ- مهعباتو

 (۷۰۲/۱۹۸/۲) «هدنسم» يف هيوهار نب قاحسإ هجرخأ - حيحص هدانسإ -۵

 = .ءاوس هدنسب -(08506 7١7/ /۵) «یرکلا نئسلا»و ۱۰۳ /) «ىبتجلا» يف يئاسنلا هنعو-

 نق مه دع هاش ما و و و #" سقاس” و او < < مچ

 .ححصيلف ؛(نسحلا) ىلإ (هعوبطم) يف مكحلا مسأ فرحت دقو ()
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 نم يمع يلع نذأتسا :تلاقف «هتريخأ ةشئاع نأ :ريبزلا نب ةورع ينربخأ :ءاطع

 اًملف -سيَعقلا يب أ وخآ وه اما :ماشه يل لاقف- هتددرف ؛-دعجلا وبأ- ةعاضرلا

 .(-ِكُذَي و - كيم تبرت 1۹ تنذآ الفأ» :لاق .كلذب هتربخآ فی ينلا ءاج

 هل تلق :لاق ؛(جیرج نبا ًابنأ :قازرلا دبع ًابنآ :قاحسا انئدح -5

 ؟تب نم كغل :تلق «معن :لاق ؟ٌمرْحِیأ ۳ لحفلا نبل :-ءاطعل :ینعی-

 نم كتخأ يهف ([۲۳ :ءاسلا] دعا رب کیر :هّللا لاق ؛معن :لاق

 .كيبأ

 مل ؛ةعاضرلا نم تحألاو ملا :ةيآلا يف ُهّللا مّرحو :هّللا دبع وبأ لاق

 نأ :همومعو باتكلا رهاظ ىلع مزلي يذلا ناكف «عاضر نود اعاضر صخب

 عاضرلا ليلقب مّرح نم بهذ اذه لاو «هريثكب مرحي امك عاضرلا ليلقب مرحب

 .مهدعب نمو ةباحصلا نم هريثكو

 :لاق ؛ريبزلا يبأ نع «ةمثيخ وبأ أبنأ :ىيحي نب ىيحي انثدح -1/

 انث :(۸ ۱۵/۱۰۷۰ /۲) (هحیحص) يف ملسمو .(۲۵۲۵۱/۳۱/۲) دمحأ هجرخآو ۳

 «هحیحص) يف ةناوع وبآو «يروباسينلا عفار نب دمحو لالخلا ي يناولحلا يلع نب نسحلا

 يف اذهو- قازرلادبع نع مهتعبرأ ؛يربدلا ميهاربإ نب قاحسإ انث :(:۳۹۰/۱۰۹/۳)

 .هب -(۱۳۹۳۹/۷۳ /۷) هل «فنصلا»

 (هحیحص» يف ةناوع وبآو ةدابع نب حور انث )3550561١/555/47(: دمحأ هجرخأو

 قيرط نم (1۰ /۲۰۹) «هدئاوفا يف يهكافلاو ءديزي نب دلخم قيرط نم 4 /)

 .هب جيرج نبا نع مهتثالث ؛داور يبأ نب زيزعلادبع نب ديجملادبع

 .هب (۱۳۹۳۳ ٤۷۱-٤۷۲/ /۷) «فنصملا» يف قازرلادبع هجرخأ - حیحص عوطقم -7

 .نوفورعم تابثأ تاقث مهلك هلاجر نإف ؛دانسإلا حيحص عوطقم اذهو :تلق

 هنال ؛جوزلل نبللا اذهف «نبل ا لعجو «هنم تدلو ةأرما هل لجرلا وه :لحفلا نبل )١(

 .دحاو حاقللا نأل ؛هدالوأو هئابآ ىلعو هيلع مرح وهف ؛نبللا اذهب هتعضرأ نم لكو .هحاقلإ ببسب

 نم (108 /1) «ىربكلا ننسلا» يف يقهيبلا هجرخآ - دانسإلا حيحص فوقوم -۷

 = نب ريهز- ةمثيخ يبأ نع ؛-مساقلا نب مشاه- رضنلا يبأ نع «مركم نب نسحلا قيرط
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 دهملا يف يصلا عضرت ةأرملا نع هانلأسف ءرمع نب هللا دبع ىلإ ءاطع ىنلسرأ
 ريبزلا نباو ةشئاع نإ :تلق :لاق «مارح هيلع يه :لاقف ةدحاو ةعضر

 مث ءامهلوق نم ٌقدصأ هللا باتك :لاق «ناتعضر هيلع اهمرحت ال اهنآ نامعزي

 .عاضرلا ةيآ أرق

 :لاق ؛رانید نب ورمع نع «دیز نب دام أبنأ :ىيحي نب ىيحي انثدح -۸

 مرح دق هللا نأ الا ملعأ ال :لاقف ؟عاضرلا نم ءيش نع رمع نبا لئس
 ةعضرلا مرح ال :لوقي ريبزلا نبا ناف :لجر هل لاقف ةعاضرلا نم تخألا

 .ريبزلا نبا ءاضقو كئاضق ْنِم یخ هللا ءاضق :رمع نبا لاقف ؛ناتعضرلا الو

 ُمرَحَت الا :لاق هنأ ةي هللا لوسر نع ربخلا الولف :هللا دبع وبأ لاق

 .هب يفعجلا -ةيواعم-

 «ديهمتلا» يف ربلادبع نبا هركذ دقو ملسم طرش ىلع حيحص دنس اذهو :تلق

 .هب ريبزلا يبأ نع «ةملس نب دام قيرط نم )0 371١(

 /4157-117 /۳) (هنتس) يف نطقرادلا هجرخآ - دانسإلا حیحص فوقوم -۸

 ۱ .هب دیز نب داح نع .فسوی نب دلاخ قیرط نم ۷

 يف يقهيبلا هقیرط نمو- (۹۸/۲۸۱/۱/۳) «هننسا يف روصنم نب دیعس هجرخآو

 هقيرط نمو- (۱۳۹۲۰/۸/۷) «فنصلا» يف قازرلادبعو ٤٥۸(-« /۷) «یربکلا ننسلا)

 نم ۷) يقهيبلاو «ةنييع نب نايفس أبنأ :الاق ؟-۳۱6/۱۹/۳(۰) «هننس» يف ىبطقرادلا

 «هننس) يف یتطقرادلا هقيرط نمو- (۱۳۹۱۹ ٤٩۷/ /۷) «فنصملا» يف قازرلادبعو هةبعش قيرط

 دامح قيرط نم (4 47 /۱۱) «راثآلا لکشم» يف يواحطلاو «جيرج نبا نع- 8 85 /۳)

 .هب رانید نب ورمع نع مهتعبرآ ؛ةملس نبا

 .نیخیشلا طرش ىلع حیحص دنس اذهو :تلق

 .هب رمع نبا نع يابر يبأ نب ءاطع :ارمع عباتو

 «هننس) يف ىبطقرادلا هقيرط نمو- )/١1591١7/5557/10( «فنصلا» يف قازرلادبع هج رخآ

 ۱ .هب ءاطع نع «جیرج نبا نع -(4۳۱۲/6۱۸/۳)

 .هقباسک هدنسو
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 بهذ ام ىلع «همومعو نآرقلا رهاظب ابجاو لمعلا ناكل ؛«ناتصملا الو ةصملا

 الَو ةصّلا مرَحت ال» :لاق هنأ كب يلا نع تبث املف «هريغو رمع نبا هيلإ

 .ضعب نود ةعاضرلا ضعب :ةعاضرلا ركذب دارأ هللا نأ ىلع لد ؛«ناتصملا

 نع «بويأ نع «ناميلس نب د رمتعملا ًابنآ :ىيحن نب یی انثدح ~۸4

 نمو- (۱۸/۱۵۱/۱۰۷/۲) (هحيحص) يف ملسم هجرخآ - حيحص هدانسا -۹

 قیرط نم ٤٠٥١( /۷) «ىربكلا ننسلا» يف يقهيبلاو -(۱۳ /۱۰) «ىلحما» يف مزح نبا هقيرط

 .هب ىيحي نب ییجی انث :الاق ؛ةبيتق نب ليعامسإ
 (هحيحص) يف ملسم هنعو- (۲۱۵۲ ٤٩/ /۵) «هدنسما يف هيوهار نب قاحسإ هجرخأو

 ننسلا» يف يقهيبلاو )١١/ ١7(-« «یلحا» يف مزح نبا هقيرط نمو- ۰۱۸/۱۶۵۱ ۱۰۷ /؟)

 دهرسم نب ددسمو ۰-(1۷ ۲۱/۸۷ /۲) «راثالاو ننسلا ةفرعم»و (۲۸۵۷ /۱۷ ۲ /۳) «یرغصلا

 يف ملسمو 444۱۱/۱۱۷ /۳) «هحیحصا يف ینیارفسالا ةناوع وبآ هقیرط نمو- «هدنسم» يف

 ورسمع انث :-(۱۳/۱۰) «یلحا» يف مزح نبا هقیرط نمو- (۱۸/۱6۵۱/۱۰۷/۲) «هحیحص)

 نب ركب قیرط نم (1۸۸/۱۱-497159/1۸۹) «راثألا لکشم» يف یواحطلاو ؛دقانلا دمحم نبا

 نع مهتسخ ؛سالفلا يلع نب ورمع قيرط نم (4۳۰۰/4۱/۳) «هننس» يف ىنطقرادلاو .فلخ

 .هب ناميلس نب رمتعم

 :يميتلا ارمتعم عباتو

 ١- «هننسا يف روصنم نب ديعس هجرخأ :ةيلع نبا ليعامسإ )۱/۳/ ۲۷۸-۲۷۷/ ٩۷۰(

 دمحأو -(400/۷) (ىربكلا ننسلا» يف يقهيبلا هقيرط نمو- )٤٤/  ۲۱۸۷۳/66۳يلماحملاو

 «ننسلا» يف ينطقرادلا هنعو- «يلامألا» يف -يضاقلا ليعامسإ نب نيسحلا- )4۳۰۱/4۱6/۳(-:

 «هدنسس» يف ىلعي وبأو «يقرودلا ميهاربإ نب بوقعي انث )٤۹۸ /۱۲/٠۷۲  ۰ةمثيخ وبآانث

 .هب ةيلع نبا نع مهتعبرأ ؛يئاسنلا -برح نب ريهز-

 يف ةناوع وبأ هقيرط نمو- (هدنسم) يف دهرسم نب ددسم هجرخأ :ديز نب دامح -۲

 ىمرادلاو )١١/ ٤۸۸/ ٤٥٦٤(-« «راثآلا لكشم» يف يواحطلاو ۰6۱7۰/۱۱۷ /۳) (هحيحصال

 ۳۹ /۱۹/۲۵) (ريبكلا مجعلا) ي يناربطلاو «(4نانلا حتف) - ۲۳۹۷/۹۳ /۸) «هدنسم» يف

 /1۸۸/۱۱) «راثالا لکشم» يف يواحطلاو 1۱9/۱۱۷ /۳) «هحبحص) يف ةناوع وبآو

 /۱۰) «هحیحص) يف نابح نبأ هنعو- !هدنسم» يف یلعی وبأو «برح نب نامیلس نع ۳

 /۱۱۷ /۳) «هحیحص) يف ةناوع وبآو ءرازبلا ماشه نب فلخ انث :-(«ناسح» - 6 / 7

 --بوقعي نب دمحم- سابعلا وبأو .(۲۱/۱۹/۲۵) «ريبكلا مجعلا» يف يناربطلاو ٥
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 يف ةناوع وبأو رافصلا ملسم نب نافع قيرط نم 1١( /۱۸۸) «هثیدح نم هيف ءزج» يف مصألا-
 /؟0) «ريبكلا» يف يناريطلاو «بدؤملا دمحم نب سنوي قيرط نم (44۱9/۱۱۷/۳) «هحیحصا

 نع مهتتس ؛(مراع) ب بقلملا ءيسودسلا -لضفلا نب دمحم -نامعنلا يبآ قيرط نم 8

 .هب دیز نب دامح

 نتسلااو ٠١-٠١١ /5) «ىبتجما» يف يئاسللا هجرخأ :ةبورع يبأ نب "دیعس و

 )١١57/7- (هحيحص)» يف ةناوع وبأو ءاوس نب دمحم قيرط نم (۵۳۰/۱۹۷ /۰) «ىربكلا

 / ٤٠٤ /۳) «ننسلا» يف ينطقرادلاو ءيمهّسلا بيبح نب ركب نب هللادبع قيرط نم ۵ ۷

 .هب ةبورع يبأ نبا نع مهتثالث ؛ةقدص نب ميهاربإ قيرط نم ۲

 .هطالتخا لبق ةبورع يبأ نبا نم يمهسلا عامسو :تلق

 /۱۰) «یلحا» يف يسلدنألا مزح نبا هجرخأ :يلهابلا نالجع نب دلاخ نب بيهو - 4

 .هب بيهو ان :رافصلا ملسم نب نافع ان :غئاصلا دمحم نب رفعج قيرط نم ۳

 هقيرط نمو- (۱۳۹۲ ۲ مقر/۷) «فنصملا» يف قازرلادبع هجرخآ :دشار نب رمعم -

 -14/565) «ريبكلا مجعلا» يف يناربطلاو (ررکم )4417/1١١57/7- «هحیحص» يف ةناوع وبأ

۰ -. 

 (مجعلا) يف يبارعألا نبا هجرخأ :يزنعلا ك جم نب ۳ راّرس- ةديبع وبأ -1

 يمرجلا -هللاديبع نب فيس- نسحلا يبأ نع «يرايسلا رمع نب صفح انث :(۱۵۳۳/۷۰۸/۲)

 .هب رارس نع «جارسلا

 يبأ نع يسودسلا ةماعد نب ةداتف :ینايتخسلا -ناسيك- ةميهت يبأ نب بويأ عباتو

 .هب -ميرم يبأ نب حلاص- ليلخلا

 (ىربكلا ننسلا» يف يئاسنلاو (۱۹/۱۵۱/۱۰۷/۲) (هحيحصا# يف ملسم هجرخآ

 /۱4۵۱ /۱۰۷/۲) -اضیآ- ملسمو ترادنب- راشب نب دمحم انث :الاق )/ ٥۳۱/۱۹۸

 دمحب انث :الاق ؛ینابقلا دمحم نب نیسح قیرط نم (4۵0/۷) (ىربكلا ننسلا» يف یقهيبلاو ۹

 -دحاولادبع نب كلام- ناشغ وبآ انث :(۱۹/۱80۱/۱۰۷4/۲) -ًاضيأ- ملسمو ,ینشلا نبا

 (هننس» يف ینطقرادلاو «نانس نب ديزي انث :(44۱۷/۱۱۷ /۳) «هحیحص» يف ةناوع وبآو «يعّمسملا

 = مهتتس ؛ليعامسإ نب بوقعيو «سالفلا يلع نب ورمع قيرط نم (8۲۸۱/۰۹-۰۸/۳)

 .!«نایفسا ىلإ «ةناوع يبأ حیحص» يف همسا فرحت ()

 .ءارلا ديدشتو «هلوآ حتفب (ب)

 .ءار هرخآ ةمجعلا ديدشتو «ميجلا حتفو «ميملا مضب (ت)
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 . هب ةداتق نع «هيبأ نع «یئاوتسدلا هللادبع نب ماشه نب ذاعم نعد

 :يئاوتسدلا اماشه عباتو

 يف ملسم هنعو- (۲۸۵/4) «فنصلا» يف ةبيش يبأ نبا هجرخأ :ةيورع يبأ نب ديعس ١-

 ۳ /۱۰) «ىلحملا» يف مزح نباهقيرط نمو- (۲۱/۱۵۱/۱۰۱۷/۲) !هحیحص»

 /۲۱۳ /۱۸) «راکذتسالا» يف ربلادبع نباو ۳۱/۲۰ /۲۵) «ربکلا مجعلا» يف ينارطلاو

 (هحیحص) يف ملسم هنعو- (۲۱۵۱ /4۸ /۵) «هدنسم» يف هیوهار نب قاحساو ۳

 «هدنسم) يف ةبيش يبأ نباو «يبالكلا نامیلس نب ةدبع انث :الاق ؟-(١١ ۱۵۱/۱۰۷ /۲)

 ۱۹4۰/۲۲/۱(۰) هجام نباو ۲۰/۱۶۵۱ /۱۰۷/۲) (هحيحصا يف ملسم هنعو-

 )١/ «یبتجا» يف يئاسنلاو شب نب دمحم انث :-(۳۱/۲۰/۲۵) «ریبکلا مجعلا» يف يناربطلاو

 یاوس نب دمحم نع اصلا نب هّلادبع انث :(۵ 1۳۰/۱۹۷ /۵) «یربکلا ننسلا»و ۱۱۱-۰

 نب رفعج وبأو «ةبيش يبأ نب نامثع قیرط نم (۳۰/۲۰/۲۵) «ریبکلا مجعلا» يف يناربطلاو

 يف يقهيبلاو 14۱۹ /۱۸۸/۳) «هحیحص) يف ةناوع وبآ هنعو- «هثيدح» يف زازرلا يرتخبلا

 نب نوراه قيرط نم (41۱۹/۱۱۸/۳) -اضیا- ةناوع وبأو (1۵0 /۷) «یرکلا نتسلا

 نم (1۳۰۲/۱6/۳) «هننس» يف ییطقرادلاو تقماسآ نب دامح- ةماسأ يبآ نع مهتئالث ؛دواد

 .هب ةبورع يبأ نبا نع مهتسخ ؛ةقدص نب ميهاربإ قیرط
 انث :(۲۳/۱۵۱/۱۰۷۰/۲) «هصحیحص) يف ملسم هجرخآ :يذوعلا ىيحي نب مامه -۲

 ملسم نب نافع انث :(۲۸۸۱/4۵6 )٤٤/ دمحأو لاله نب نابح نع «يمرادلا دیعس نب دمحأ

 رمع نب صفح قيرط نم (۲۹/۲۰/۲۵) «ریبکلا مجعملا» يف يناربطلاو «دسآ نب زهبو رافصلا

 «يبالكلا مصاع نب ورمع قیرط نم ٤٤۱۸/١١١( /۳) «هحیحصا يف ةناوع وبأو ءيضوحلا

 ؛يكذوبتلا -ليعامسإ نب ىسوم- ةملس يبأ قيرط نم (105 /۷) «ىربكلا ننسلا» يف يقهيبلاو

 .هب مامه نع مهتتس

 هنعو- «هدنسم» يف يندعلا -ميهاربإ نب دمحم- رمع يبأ نبا هجرخأ :ةملس نب دامح -۳

 :-(۱۳ /۱۰) «ىلحملا» يف مزح نبا هقيرط نمو- (١5١؟/١551١1 7/1١15 /۲) (هحيحص) يف ملس

 -كردم نب رفظملا- لماك وبأ انث :(۲۱۸۷۹/4۵۰/44) لبنح نب دمحأو «يرسلا نب رشب انث

 نب ماشه- ديلولا يبأ قيرط نم (۲۸/۲۰/۲۵) «ريبكلا مجعلا» يف يناربطلاو «يناسارخلا
 نب نافع قيرط نم( «هننس» يف ينطقرادلاو «بيبش نب دوادو «يسلايطلا- كلملادبع

 «نوراه نب ديزي قيرط نم (41۲7۰/۱۱۸/۳) «هحبحص) يف ةناوع وبأو ءرافصلا ملسم

 -نب جاجح قيرط نم (4071۲/4۸۷/۱۱) «راثآلا لکشم» يف يواحطلاو 46۲۰/۱۱۸/۳(۰)و
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 :46 هللا ين لاق :تلاق ؛لضفلا مأ نع «ثراحلا نب هللا دبع نع «ليلخلا يبأ
 .«ناتجالمالا الو «ةَجالُمإلا مرح ۷

 يبآ نبا نع بویآ نع يفقثلا ًابنآ :ميهاربإ نب قاحسا انثدح -۰

 قاحسا نب دهآ قیرط نم (41۲۰/۱۱۸/۳) «هحیحص» يف ةناوع وبأو ءريرضلا لاهنملا-

 .هب داح نع مهتينامث ؛يمرضحا

 هدنسسب (۵ 4/۷۷ /۲) «هدنسم) يف هیوهار نب قاحسإ هجرخآ - حیحص هدانسا -۰

 .ءاوس

 ينطقرادلاو )١579/6577/١(. «دعجلا نب يلع دنسم» يف يوغبلا مساقلا وبأ هجرخأو

 .سالفلا يلع نب ورمع انث :الاق ؛يعيشلا روصنم نب دمحم انث 4۳۰۳/4۱ /۳) (هننسا» يف

 .هب يفقثلا دیمادبع نب باهولادبع نع
 .يتأيس امك هجرخأ دقو «ملسم طرش ىلع حيحص دنس اذهو :تلق

 .هب يفقثلا نع ,يمشاهلا دواد نب ناميلس :سالفلا ارمعو هيوهار نب قاحسإ عباتو

 (ىرغصلا ننسلا» يف يقهيبلا هقيرط نمو- «هثیدح» يف رافتصلا دمحم نب ليعامسإ هجرخا
«(A۸01 /۱۷1-۱1 ۷0 /۳(نب نسحلا انت :الاق ؛(6 ۲۷۷/۰۵ /۳) اهننس» يف ىنطقرادلاو  

 ؛يرودلا دمحم نب سابع قيرط نم ٤۲۷۷/٤٠١( /۳) «هننس) يف ينطقرادلاو «قاوسلا مالس

 .هب ناميلس نع امهالك

 :يفقثلا عباتو

 انث :(۱66۰ ۱۰۷۳-۱۰۷ /۲) «هحیحص» يف ملسم هجرخأ :ةّيلُع نبا ليعامسإ ١-
 (۳:/۲۵۸۱۲/۱۰) دمحأو ءريمن نب هللادبع نب دمحمو «يئاسنلا -برح نب ريهز- ةمثيخ وبأ

 «هننسا يف روصنم نب ديعسو «-(153 11١6-١١75/ ٠١ /۳) (هحيحص) يف ةناوع وبأ هقيرط نمو-

 هنعو- 7١( 71/775 /7) دواد وبأ هنعو- «هدنسما يف دهرسم نب ددسمو )۱/۳/ ٩۹/۲۷۷

 «هدنسما يف عينم نب دمحأو 1١1١6-551١/1١١5(-« /۳) «هحیحص» يف ةناوع وبأ هريغ نعو

 («ىبتجملا» يف يئاسنلاو -۱۲۳۸/۵۲۲/۱) «دعجلا نب يلع دنسم» يف يوغبلا مساقلا وبأ هنعو-

 اراثالا لكشم» يف يواحطلا هنعو- )6//0578/١91( «یرکلا ننسلا»و (۷۱ )

 :الاق ؛(17748/6557/1) (دعجلا نب يلع دنسم» يف يوغبلا مساقلا وبأو 4071/۸۱ /۱۱)

 وبأو شاد نب دلاخ نب دمحم انث :(۱۹6۱/۲۲6/۱) هجام نباو تهیولد- بویآ نب دايز ان

 -«یقرودلا میهاربا نب بوقعي انث :(۱۲۳۸/۵۲۲/۱) «دعجلا نب يلع دنسم» يف يوغبلا مساقلا
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 -دمح نب هللادبع- رفعج يبآ قیرط نم (104-400 /۷) «یربکلا ننسلا» يف يقهيبلاو-

 .هب ةيلع نبا نع مهترشع ؛يليفنلا

 دمح انث :(44۱۲/۱۱۲/۳) «هحیحص» يف ةناوع وبآ هجرخآ :دیعس نب ثراولادبع -۲

 نع «یرودلا دمحم نب سابع انئدحو .دیعس نب ثراولادبع نب دمصلادبع انث :راطعلا یسیع نبا

 .هب ثراولادبع نع امهالک ؛رمع نب دمحم

 ؛هب یسیع نسب دمحم انث :(۳۸۲ /۲۱۷-۲۱۸ /۱) «مجعلا» يف يبارعألا نبا هاور دقو

 !(رییزلا نب هللادبع نع) هدنس نم طقس نکل

 نم مأ يبارعالا نبا نم ؛مهولا نم يردآ الو «هتابثإ باوصلا نأ كش الو :تلق

 !؟-عباطلا وأ- خسانلا

 /۱۰۷۳/۲-۱۰۷) «هحیحص» يف ملسم هجرخأ :يميتلا ناميلس نب رمتعم -۳

 يف يزوجلا نبا هقيرط نمو- (۲۰۲۲/۲۷/۰) دمحأو «ديعس نب ديوس انث © 5

 ىلعألادبع نب دمحم انث :(۱۱۵۰/4۵۰/۳) يذمرتلاو -(۱۷ ۷ /۳۰۵/۲) «قیقحتلا»

 يف ينطقرادلاو )1559/0557/١(, (دعجلا نب يلع دنسما يف يوغبلا مساقلا وبأو يناعنصلا

 وبأو «سالفلا يلع نب ورمع انث :الاق ؛يعيشلا روصنم نب دمحم انث :(4۳۰۱۳ /۱/۳) (هننس)

 انث :الاف ؛اقوند نباو يصيصلا ملسم نب فسوی انث :(44۱۱/۱۱۱/۲) «هحیحص) يف ةناوع

 نب "جیرس قیرط نم (4۷۲۰/۸۷/۱) «راثکلاو ننسلا ةفرعم» يف يقهيبلاو يدهم نب ميهاربإ

 .هب نامیلس نب رمتعم نع مهتتس ؛سنوی
 ةناوع وبأو «۲ 4144 /۱۸۸/4۱) دمحأ هجرخا :يلهابلا نالجع نب دلاخ نب بیهو -

 دمحم انث :(4 ۱۳ /۱۱۱/۳)و «یناغصلا قاحسإ نب دمحم انث :(41۱۱/۱۱۰/۳) «هحیحص» يف

 66۸۱۲ /۲۳۹/۸) «هدنسم» يف یلعی وبأو هراّتعلا ملسم نب نافع انث :اولاق ؛ريهز نب يلع نبا
 :الاق ؛؟-(۰-۳۲۸/۱ /۱۰) «هحیحص) يف نابح نبا هنعو- «هدنسم» يف نايفس نب نسحلاو

 .هب بيهو نع امهالك ؟يماسلا جاجحا نب ميهاربإ انث

 .!حیحص نسح ثيدح ةشئاع ثیدح» :یذمرتلا لاق

 نم طقسأ نکل ؛هب بویآ نع هاورف ؛دیز نب داح :بویآ نع ةعامجلا فلاخو :تلق
 .ریبزلا نب هللادبع دنسم نم هلعجو «(ةشئاع) هدانسإ

 يف يوغبلا مساقلا وبأو «(!بختنم»- ۵۱۹/76 /۱) «هدنسما يف ديمح نب دبع هجرخآ

 = :الاف ؛یناقلاطلا قاحسإ نب لیعامس) انث ۱۳4۲و ۱۲۶۱/۵۲۰۷ /۱) «دعجلا نب يلع دنسملا

 نبش اه اقا و © # ماش و او و © سي نبش اب 8# © N و «# 8 © # »ا * »اه *«

 !(حیرش) :ىلإ (عوبطلا) يف تفرحت 0
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 .اعوفرم هب دامح نع «برح نب ناميلس انث =
 ؛حصأ ةعامجلا ةياور نوكت وأ ,نیهجولا نم بويأ نع ثيدحلا نوكي نأ امإف :تلق

 هجولا نأ :يدنعو ءاهريغ نود «هحیحصا يف ةياورلا هذه ملسم مامالا رايتخاو .مهتقثو مهترثكل
 نب ثراولادبعو ةيلع نبا نأ الإ ؛بويأ يف سانلا تبثأ نم ناك نإو ديز نب دامح ناف ؛ىلوأ لوألا

 نسم مهف هدحو ديز نب دامح نم بويأ يف ىوقأ مهعومجمب مهف تاضیا- هيف تابثآ يفقثلاو ديعس
 ثيدحلا ىلع دوعي الو ءرضي ال فالتخالا اذه نأ ىلع «ديز نب دامح ىلع نومدقم ةيثيحلا هذه

 -مهنع هللا يضر- مهو ؛دحاو يباحص وأ «هدنس يف نييباحص تابثإ نيب فالخلا رادم نأل ؛ءيشب

 ةجح وهو «يباحص لسرم هنأ هيف ام ةياغف ؛هدنس يف ةشئاع ركذ مدع ريدقت ىلعف مهلک لودع

 ال ةراتو «ةرات اهركذي ناك هنأ لمحيف ؛ريبزلا نبا ةلاخ -اهنع هللا يضر- ةشئاعو اميس ال «قافتاب

 ام ىدأف «ةرشابم ای ينلا نم هعمس هنأ وأ «فتنم اهركذ مدع نم ررضلا دوجو نأل ؛اهركذي

 .ملعأ هللاو .ىوقأو حصأ لوألا لامتحالا ناك نإو «عمس

 نع هاورف ؛-تبث ةقث- يريراوقلا ةرسيم نب رمع نب هللادیبع :برح نب نامیلس فلاخو

 .هعفري مو هفقو نکل ؛هب ديز نب دامح
 .(۱۲ ۰/۵۲۷ /۱) «دعجلا نب يلع دنسما يف يوغبلا مساقلا وبأ هج رخآ

 یتفی ريبزلا نبا ناك ةراتف ؛قبس ام ضراعی ال وهو «دانسرلا حیحص فوقوم اذهو :تلق

 كلذ لکو ةطساوب ات ینلا نع ةشئاع هتلاخ نع هيوري ةراتو هی ینلا ىلإ هعفری ةراتو «هب

 .داضت الو هنیب ضراعت ال ,نكممو لمتحم

 ؛جاجحا نب ةبعش مامالا :-دیز نب دامح مهنمو .بویآ نع ةعامجلا :ینعآ- مهفلاخو

 .رببزلا نب هللادبع طاقساب نکل ؛هب بویآ نع هاورف
 ميكح نسب ىيحي- دیعس وبآ انث (۵۲۷ /۱۹/۰) «ىربكلا ننسلا» يف يئاسنلا هجرخآ

 :الاق ؛-رادنب- راشب نب دمحم انث :(۱۳۳۵/۳۵۹/۲) «هدنسم» يف ينايورلاو «يرصبلا -”موقملا

 .هب ةبعش نع «يدع يبا نبا انث

 مساقلا وبأو تردنغ- رفعج نب دمحم قيرط نم (197/0//0477) يئاسنلا هجرخأو

 مالس نب ملس قيرط نم (۵۱۵/۱-۱۲۳۱/۵۲۲) (دعجلا نب يلع دنسم» يف يوغبلا

 .هب ةبعش نع مهتثالث ؛يسلايطلا -دواد نب ناميلس- دواد يبأ قيرط نم (۱۲۳۷/۵۰۱۱/۱)و

 ثراولادبعو يفقثلاو ةيلع نباو ديز نب دامحك سيل ينايتخسلا بويأ يف ةبعشو :تلق
 .مهتياور ظوفحاف ؛دیعس نبا
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 الر :ةال هللا لوسر لاق :تلاق ؛ةشئ ةشئاع نع ءريبزلا نب هللا دبع نع ةي

 .«ناتمصملا الو صَل ُمرَحَت

 انث :يقشمدلا نجرلا دبع نب ناميلس انث :ییحم نب دمحم انثدح ۱

 :ريبزلا نب ةورع ينثدح :يرهزلا نع «ديزي نب سنوي ييثدح :ديوس نب بوی
 نی ةّصّللا ُمرَحَن ت ال :لاق ةي هللا لوسر نأ :هثدح ريبزلا نب , هللا دبع نأ

 .«ناتّصملا الو ةع ةَعاض رلا

 نع < .ةعيه نبا انث :دلاخ نب ورمع انث :ىبحي نب دمحم انثدح -5

 :-ريبزلا نب هللا دبع- هيخأ نع «ريبزلا نب ؛ ةورع نع «باهش نبا نع «ليقع

 .«ناتصلا الو تصل ةَع ةعاضرلا َنِم مرح رح ال :لاق ل هللا لوسر نأ

 سنوي ًأبنأ :رمع نب نامثع أبنأ ارل نب قاحسإ الح حلت

 .(حيحص وهو) ذاش -۱

 «بیرقتلا» يف امك ؛ىطخي قودص :يلمرلا ديوس نب بويأ ؛فيعض دنس اذهو :تلق

 نسب سنوي نع سراف نب رمع نب نامثعو دعس نب ثيللا هاور دقف ؛ثيدحلا اذه يف أطخأ دقو

 فنصلا دنع يتأيسو ءاهنع هللا يضر -ةشئاع- نينمؤملا مأ دنسم نم هالعج نكل ؛هب يليالا ديزي

 .ظوفحملا وهف ؟ثيدح دعب

 .(حیحص وهو) فيعض هدانس| -5

 نع ديزي نب سنوي هاور دقو ء«ةعيف نبا يف فورمملا مالکلل ؛فیعض هدانسا :تلق

 .يرهزلا نع فورعملا وهو ةشئاع دنسم نم هلعجف ؛هب يرهزلا
 .هدعب ام رظناو

 (۸۲۳/۳۰۱ /۲) «هدنسم» يف هیوهار نب قاحسإ هجرخآ - حیحص هدانسا -۳

 .ءاوس هدنسب

 .هب رمع نب نامشع انث :(۲ ۲۰۹۹/۲۰ /۳) دمحأ هجرخأو

 حیحص دانسإ اذه» :(۲۲۰/۷) «لیلغلا ءاورإ» يف -هللا هح رد ينابل الا مام الا انخیش لاق

 .؟نخیشلا طرش ىلع

 - .-يتآلا ثيدحلا يف امك- دعس نب ثيللا :رمع نب نامثع عباتو
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 مرحت الا :لاق ِ؛ِِِلَو ينلا نع «ةشئاع نع «ةورع نع «يرهزلا نع «يليألا وو هم

 .«ناتمصملا الو كمل

 ينثدح :ثيللا انث :حلاص نب هللا دبع انث :رهزالا وبأ ينثدح -4

 ال» :لاق + هللا لوسر نع «ةشئاع نع ءةورع نع .باهش نبا نع «سنوي
7 

 .!ناتصلا الّو ٍةَعاَضْرلا َّنِم ةّصمملا مرَحت

 انث :ريمت نب هللا دبع انث :-رهزألا نب دمحأ- رهزألا وبأ یثدح -۵

 نم هلعجو «(ةشناع نع) طاقسإب ؛هب سنوي نع هاورف «دشار نب هللا بهو امهفلاخو =

 .-امهنع هللا يضر- ريبزلا نبا دنسم

 «قوزرم نب رصن ان :(۸۰/۱۱-4۵۵6/8۸۱) «راثآلا لكشم» يف يواحطلا هجرخأ

 .هب بهو نع

 ثیللا :ءاربكلا ةفلاخم ىلع ىوقي الف «نابح نبا لاق امك ؛ىطخي -اذه- هللا بهو نكل :تلق

 .هتافلاخو هتاطخأ نم -كش نود- يهو «هتياور نود امهتياور ظوفحاف ؛رمع نب نامثعو «دعس نب

 ۲۳۹۲/۹۳ /۸) «هدنسم» يف يمرادلا هجرخآ - (حیحص وهو) فیعض هدانس) -14

 .هب حلاص نب هللادبع انث :(«نانلا حتف»-

 نب ىيحي هعبات :عبوت هنکل ؛حلاص نب هّلادبع يف فورعلا مالکلل ؛فیعض هدانس] :تلق

 .هب ثيللا نع هقن -ريكب نب هللادبع

 .(106 1/1۸۰ /۱۱) «راثالا لكشم» يف يواحطلا هجرخأ

 .دعس نب ثيللا ىلإ -دمحلا هللو- ثيدحلا حصف

 .هدعب ام رظناو

 انث :(586 /5) «فنصلا» يف ةبيش یبآ نب ركب وبآ هجرخآ - حیحص هدانس| -۵

 ۱ .هب ريمت نب هللادبع
 :ريمت نبأ عباتو

 دمحم انث ۱۲۲۶ /4) «ریبکلا ءافعضلا» يف يليقعلا هجرخآ :يروثلا ديعس نب نایفس ١-

 يف يهذلا هقیرط نمو- يناهبصألا میعن وبأو «يتاوسلا ةبقع نب ةصيبق نع «ليعامسإ نبا
 .هب يروثلا نع امهالك ؛يناهبصألا صفح نب نيسحلا قيرط نم -(۳۹۲ /۱) (خویشلا مجعم»

 -(ريبكلا ءافعضلا» يف يليقعلا هجرخآ :جيرج نب زيزعلادبع نب كللادبع -۲
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 انث :الاق ؛(۱۳ دلجم نم ةعطق - )٠٠٠١/ ٠٠۲ «ريبكلا مجعملا» يف يناربطلاو ۱۲۲ /ع)-

 نع-(۱۳۹۲۵/45۹/۷) هل «فنصلا» يف اذهو- قازرلادبع نع «يربدلا ميهاربإ نب قاحسإ

 .هب جیرج نبا

 (یبتجا» يف يئاسنلاو ۱۱۱۱۰ /۳۰/۲۱) دمحأ هجرخآ :ناطقلا دیعس نب ىيحي -۳

 /۱۰) «یلحا» يف مزح نبا هقيرط نمو- (۵۳۲/۱۹۸/۵) «یربکلا ننسلا»و ( ۱ )

 /1) «راخزلا رحبلا» يف رازبلاو .-ثیدح بحاص «ةقث- یئاسنلا فسوی نب بیعش انث :-۳

 .هب ناطقلا نع مهتثالث ؛سالفلا يلع نب ورمع انث :(۲۱۸۰ ۹

 هقيرط نمو- «حاکنلا باتک» يف هاورف ؛يورمهلا -مالس نب مساقلا- دیبع وبآ :مهفلاخو

 انث :-(۸۲/۲-4۷۱۹/۸۷) «رائالاو ننسلا ةفرعماو 406 /۷) «یربکلا ننسلا» يف یقهیبلا

 .ةشتاع دنسم نم هلعجف هب ةشئاع نع سیزلا نب هللادبع نع :لاق نکل ؛هب ناطقلا

 لشم هوور ةاورلا نم ةرشع نم رثکآ نآو امیس ال «ناطقلا نع ةعامجلا ةياور ظوفحاو

 .ناطقلا ةياور

 نباو ۲۸۵ /4) «فنصلا» يف ةبيش يبأ نبا هجرخأ :يبالكلا ناميلس نب ةدبع -

 نع ؛عشاجا یسوم نب نارمع انث :(«ناسح)»- ۲۲ /۳۸/۱۰-۳۹) «هحیحص» يف نابح

 .هب ةدبع نع (ةبیش يبأ انبا) امهالک ؛ةبيش يبآ نب نامثع

 - 18/4۲ /۲) «دنسلااو ۰۲۷ /۵) «مألا» يف يعفاشلا هجرخآ :ةنييع نب نایفس -0

 يف يليقعلاو -(4۷۱۷/۸۱/۲) «راثآلاو ننسلا ةفرعم» يف يقهيبلا هقیرط نمو- (هبیترت

 .هب ةنييع نبأ نع امهالک ؛يديمحلا قیرط نم (۱۲۲/6) «ریبکلا ءافعضلا)

 نع :لاق نكل ؛هب ةنييع نبا نع هاورف «یفوکلا يناقلخما ایرکز نب ليعامسإ :مهفلاخو
 !هشئاع نع ةورع

 .(«ناسح!»- ۲۲۷/۰ /۱۰) «هحیحصا يف نابح نبا هجرخآ

 تابثألا هفلاخ دقو ««بیرقتلا» يف امك ؛الیلق ئطخي قودص -اذم- ليعامسإ نکل :تلق

 نبا نع ظوفحا وهف ؛ریبزلا نب هللادبع دنسم نم هلعجب ةداجلا ىلع هنع هوورف «ةنييع نب نایفس يف

 دنسم نم هلعجب هيلع عبوت ةنييع نباو امیس ال هتیاور يف -بیر الب- أطخأ دق ليعامسإو «ةنييع

 ۱ .ريبزلا نبا
 1۵/1۳ /۲) «دنسلا»و 4۲۷ )٥/ «مألا» يف يعفاشلا هج رخآ :يثيللا ضایع نب سنآ -5

 (راثآلاو ننسلا ةفرعم»و ٤٥٤(« /۷) «ىربكلا ننسلا» يف یقهیبلا هقيرط نمو- (هبیترت-

 -(هثيدح نم هيف ءزج» يف مصألا -بوقعي نب دمحم- سابعلا وبأو .( 85/5)
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 «ليزنتلا ملاعم»و ۲۲۸/۸۱ /۹) «ةنْسلا حرشا يف يوغبلا هقیرط نمو- (۳۷/۱۷۹)>

 نع امهالک ؛مكحلادبع نب هللادبع نب دمحم انث ٤ ٤٥(-: /۷) «یربکلا» يف يقهيبلاو ۱۹۰ ۲)

 .هب ضایع نب سنأ

 هقيرط نمو- «هننسا يف روصنم نب دیعس هجرخآ :يدرواردلا دمحم نب زیزعلادبع -۷
 ۳۵۹-۳۲۰ /۲) «هدنسم) يف ينايورلاو 4958۹/1۸۳ /۱۱) «راثآلا لکشم» يف يواحطلا

 يفقثلا جارسلا قاحسإ نب دمو «يکتعلا ينارهزلا -دواد نب نامیلس- عیبرلا وبآ انث ۹

 ورمعو دیعس نب ةبيتق انث :-(7۷ /۱۵۲/۱) «صیخلتلا يلات» يف يدادغبلا بيطخلا هقیرط نمو-

 .هب يدرواردلا نع مهتعبرآ ؛ةرارز نبا

 .(۱1۱۲۱/46/۲۰) دمحأ هجرخآ :حارجلا نب عیکو -۸

 يف ىناربطلاو ۱۲۲۶/4(۰) «ريبكلا ءافعضلا» يف یلیقعلا هجرخآ :ةملس نب داح -9

 «يوغبلا زیزعلادبع نب يلع انث :الاق ؛۱۳ دلجلا نم ةعطق -۲۵4 /۱۰۲) ؛ريبكلا مجعملا»

 نب جاجح انث :الاق ؛ةميزخ نب دمحم انث :(1487//5001 )١١/ (راثآلا لكشم» يف يواحطلاو

 .هب دامح نع «ريرضلا لاهنم
 /۱۰۰-۱۱۲) «ريبكلا مجعلا» يف يناربطلا هجرخآ :يرمعلا رمع نب (7هّللاديبع -۰

 لكشم» يف يواحطلاو «.(25719/775/7) «طسوالا مجعلا»و ؛(۱۳ دلجملا نم ةعطق - ۳

 نع «يعفاشلا دمحم نب ميهاربإ نع «غئاصلا يلع نب دمحم انث :الاق ؛(4070 )١١/ ٤۸۳/ «راثالا

 .هب هللاديبع نع «يكملا ءاجر نب هللادبع

 انث :(5508 ٤۸۳/ /۱۱) «راثآلا لكشم» يف يواحطلا هجرخأ :ىبلهملا دابع نب دابع -۱

 .هب دابع نع «يدع نب فسوي نع «نامثع نب ىيحي
 ؛هب ةورع نب ماشه نع هاورف ؛ريرضلا -مزاخ نب دمحم- ةيواعم وب أ :ةعامجلا فلاخو

 .افوقوم هب ةشئاعو ريبزلا نب هللادبع نع :لاق نكل

 «ىلحملا» يف مزح نسبا هقيرط نمو- (۵1۳۵/۱۹۹/۵) «ىربكلا» يف یئاسنلا هج رخآ

 .هب ةيواعم يبأ نع «يلصوملا برح نب دمحأ انث )١0(-:

 ملكتم ةيواعم ابأ نأو اميس ال ؛مهتقثو مهترثکل ؛حصألا يه ةعامجلا ةياور نأ كش الو

 مهو دقو «(هريغ ثيدح يف مهي دقو ‹«شمعألا ثيدحل سانلا ظفحأ «ةقث» «بیرقتلا» يفو «هيف

 .ةعامجلا ةياور ظوفحلاو «ثيدحلا اذه يف - كش الب-

 نايتفي ريبزلا نباو ة ةشئاع تناكف «نيهجولا نم حص ثيدحلا نوكي نأب :جرخ هتياورل ناك نإو

 = .ملعا هللاو «لمتحم اذهف + ينلا نع اًعوفرم هيورت تناك ًانايحأو ءافوقوم ؛ثيدحلا یضتقع

Husam 4 نا و چاه و 4 و 6 © © و pF 

 .ححصيلف «شحاف أطخ وهو !اريكم «هللادبع» ىلإ «ریبکلا مجعلا) يف تفرح ()
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 مأ نیبزلا نب هللادبع دنسم نم ثيدحلا اذه له ؛ملعلا لهأ فلتخا دقل :لوقأ نأ يقب =

 ؟عيمجلا نع هللا يضر -ةشئاع- نينمؤملا مأ دنسم نم

 :لاقف ؟لَك ينلا نم ريبزلا نبا عمسأ :يعفاشلل تلقف :يدارملا ناميلس نب عيبرلا لاق |

 .«نينس عست نبا ی ىنلا فوت موي ناكو «هنع ظفحو «معن»

 نأ الإ ؛-هللا همحر - يعفاشلا لاق امك وه» :-اًبقعتم- «یربکلا ننسلا» يف يقهيبلا لاق

 اكو ىنلا نع -اهنع هللا يضر- ةشئاع نع ثيدحلا اذه ذخأ امنإ -هنع هللا يضر- ريبزلا نبأ

 لاق امك -حیحص فی ینلا نم ريبزلا نب هللادبع عامس» :«راثآلاو ننسلا ةفرعم» يف لاقو

 . ی ينلا نع ةشئاع نع ثيدحلا اذه ىور امنإ هنأ الإ ؛-هللا هجر- يعفاشلا

 يبأ نب هللادبع هاورو «ثيدحلا اذه مهضعب ىور [اذکه) :(ةنسلا حرش يف يوغبلا لاقو

 .«.. ملسم هجرخآ .حیحصلا وهو دي ىبنلا نع ةشئاع نع ریبزلا نب هللادبع نع  ةکیلم

 -يتأيس امك- ینطقرادلاو .يذمرتلاو «يراخبلا مامإلا هححص يذلا وهو :تلق

 .(۵۰4 /۱) «نآمظلا دراوم حيحص» يف -هللا همحر- ینابلالا مامإلا انخيشو

 ركنأ تسل» :((ناسحإ» -۱/۱۰-4۲) (هحيحص) يف لاقف نابح نبا مامإلا مهفلاخو

 اذهو ءاهنع ىور یرخآو «عمس ام ىدأ ةرمف هلي ىنلا نع ربخلا اذه عمس ريبزلا نبا نوكي نأ

 وه نمع دعب هعمسي مث يب ينلا نع ءيشلا مهدحأ عمسي دق «ةباحصلا يف ضيفتسم ءيش

 كلذ نع ىوري ةراتو ءعمس ام يدؤي ةرمف هات ينلا نع أردق هيدل مظعاو ارطخ هدنع لجأ ۱

 اذهو ءيشلا كلذ عامس نالطب ىلع لادب ءيشلا كلذل هقوف نمع هتیاور نوکت الو «لجألا

 ؛هيبأ نم هعمس مش يم يبنلا نم هعمس ؛مالسالاو ناميإلا يف لیربج لاژس يف رمع نبا ربخک
 .ه.ا (هنع -هردق مظعل- هنم هعمسی ام رمع نع یرخآو دهاش ام ةرم یداف

 نسب ریبزلا نب ةورع نب ماشه نع هاورف ؛يحاطلا رانید نب دمحم عيمجلا فلاخو :تلق

 نسب ريبزلا دنسم نم هلعجف .هب هيبأ نع یاوعلا نب ريبزلا نب هللادبع هیخآ نع «هيبأ نع «ماوعلا
 .ماوعلا

 .(يضاقلا بلاط يبأ بيترت- )١/ ١7١/467 «ريبكلا للعلا» يف يذمرتلا هجرخأ

 - ٤۲۲۹/۳۹ /۱۰) (هحيحص)» يف نابح نباو «((977/1857 /۳) اراخزلا رحبلا» يف رازبلاو

 ننسلا يف يئاسنلاو «ىبمفلا ةدْبَع نب دمحأ انث :اولاق ؛یسوم نب دمحأ نب هللادبع انث :(«ناسح))

 >هللادمع انث -(۱۳/۱۰) «یلحما» يف مزح نبا هقيرط نمو- )1١98/0-01759/١99( «یرکلا

FB ۵و و و و  RAHNنوم و و و 5 خش نات ش5  

 .فنصلا دنع ةدنسم هتیاور تمدقت دقو (1)



 0۹ يزورملل - « هنسلا د باتك

 يف يناربطلاو )١5515/5(., «(ريبكلا ءافعضلا» يف يليقعلاو «يئاسنلا ميهاربإ نب ةلاضف نبا =

 بيلك نب مشیفاو ءيوغبلا زيزعلادبع نب يلع اش :الاق ؛(55١558/1 )١1/ «ریبکلا مجعلا)

 ءافعضلا» يف يليقعلاو ءقارولا يلع نب دمحم انث :(۱۰۵/۱-41/۱۰) «هدنسم» يف يشاشلا

 وبأو يديهارفلا ميهاربإ نب ملسم نع مهتعبرأ ؛ليعامسإ نب دمحم انث ١517(: 5 /4) «ريبكلا

 لكشم» يف يواحطلاو «نامسلا عيبرلا يبآ نب ديعس انث :(1۸۸ ٤71 -٤۷/ /۲) «هدنسم» يف ىلعي

 يف يناربطلاو «يردحجلا -نيسح نب ليضف- لماك يبأ قيرط نم )١١/ 107١/5484( ؛راثآلا

 نب دمحم نع مهتسخ ؛یرقلا نمؤملادبع نب حور قيرط نم (۲۸/۱۳/۱) «ریبکلا مجعلا)

 .هب رانید

 نب دمحم هيفو ؛يناربطلاو ىلعي وبأ هاور) :(۲۰۱/۶) «دئاوزلا عمجما يف يمئيما لاق

 .(!تاقث هلاجر ةيقيو .فعض دقو «نابح نباو «متاح وبأو .ةعرز وبأ هقثو :يحاطلا رانيد

 نع ًالضف «هدانسا يف فلوخ دق روكذملا يحاطلا نأ كتاف دقف !كنع هللا افع :تلق

 !هنع هينيع يمثيهلا ضمغأ ام -فسألل- وهو «هیف ليق يذلا رسفملا حرجلا

 «ثيدحلا اذه نع -يراخبلا ليعامسإ نبا :ىنعي- ادمحم تلاسف» :-هبقع- يذمرتلا لاق
 نع) :هيف دازو «هيف أطخأ رانيد نب دمحم ثيدحو .ةشئاع نع ريبزلا نبا نع حيحصلا :لاقف

 . ي ينلا نع «ريبزلا نب هللادبع نع ءهيبأ نع «ةورع نب ماشه وه امنإو ؛(ريبزلا
 هيبأ نع ةورع نب ماشه نع رانید نب دمحم یورو :(405/۳-4۵1) «هننسا يف لاقو

 نع ريسزلا نع) :يرصبلا رانيد نب دمحم هيف دازو يب ينلا نع ريبزلا نع ريبزلا نب هللادبع نع
 نب هللادبع نع ةكيلم يبأ نبا ثيدح ثيدحلا لهأ دنع حيحصلاو ظوفح ريغ وهو ؛(ِي ينلا
 ات ىنلا نع ةشئاع نع ريبزلا

 نب دمحم ثيدحو «ةشئاع نع ريبزلا نبا نع حيحصلا :لاقف ءاذه نع ادمحم تلأسو

 .(ريبزلا ”(نب هللادبع) نع هيبأ نع ةورع نب ماشه وه امنإو «(ريبزلا نع) :هيف داز رانيد

 رانيد نب دمحم :هب درفت» :(0۲۵ /۲۲۵/6-۲۲۲) «للعلا» يف ينطقرادلا مام الا لاقو

 باحصأ نم هريغو «هيف مهوو ؛ريبزلا نع «ريبزلا نبا نع هیبآ نع «ةورع نب ماشه نع يحاطلا

 .(ريبزلا) :هيف نوركذي ال لَك ينلا نع ییبزلا نب هللادبع نع هیبآ نع «ماشه نع هيوري ماشه
 ؛حيحصلا وهو هلي يبنلا نع «ةشئاع نع «ريبزلا نب هللادبع نع ةكيلم يبأ نبا هاورو

 = .«ةشئاع نع ظوفحلا وهو ءداز هنأل

HN #و اچ  NHR HEYمم اه م و هاج و قو و  

 .«ننسلا عوبطم» نم تطقس (أ)
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 .(۱۲۲4/6) «هئافعض» يف يليقعلا هحجر ام اذهو =

 .«لوقلا اذه ىلع دحأ هعباتي مو) :(۳۲۸/ع) «فارشالا ةفحت» يف یزلا لاقو

 :هیبنت
 هللا يضر- ریبزلا نب هلادبعو ةشئاع ثيدح نأ :«راثالا لکشم» يف يواحطلا رکذ

 فالخب يوارلا لمع اذإ :فورعلا ةيفنحلا لصأ ىلع ءانب خوسنم وه نکل !!خوسنم -مهنع

 وه اب هللا ءاش نإ هيلع بقعن مث «فرحاب همالک رکذن نحن اهو !هتیاورب ال هلمعب ةربعلاف ؛هتیاور

 :بسانم

 ؛ريبزلا نب ةورع ىلع راد امتإ ثيدحلا اذه ناك املو» :(1۸۵/۱۱-۸1) -هّلا هحر- لاق

 ام ىلع هفوقو دعب- ريبزلا نب ةورع نع هاندجو مث «ريبزلا نب هللادبع نع امإو «ةشئاع نع امإ
 ام- مرحي يذلا عاضرلا يف هلاق دق «ريبزلا نب هللادبع نع امإو ةشئاع نع ام ؛كلذ يف هدنع

 .«راثالا هذه يف ام فلاخي

 ةرطق ناك ناو نيلوحلا يف ناك ام :لاقف ؟مرحلا عاضرلا نع لئس هنأ ؛هنع هدنسب قاس مث

 .مرحي وهف ؛ةدحاو

 يفام عدي مل ملعلا نم هعضومو «هردق ةلالج عم ةورع نأ كلذب انلقعف» :يواحطلا لاق

 خسن تسبث دقو الإ ؛هفلاخي ام ىلإ اِ ىنلا نع -ریبزلا نب هللادبع نع وأ- ةشئاع نع هدنع كلذ

 «هتياور تطقس ؛هلدع طقس اذإو هلدع كلذب طقسل :كلذك رمألا نكي مل ول هنال ؛هدنع كلذ

 اه هدنع ىلوأ وه ام الإ كلذ نم لاق ام نوكي نأو ,كلذك نوكي نأ -لجو زع- هلل شاحو

 .؟هل خسان وه اع -ريبزلا نب هللادبع وأ- ةشئاع هب هتندح امم كلذ فلاخي

 ةصق يف قباسلا ةشئاع ثيدحب لمعلا وعدي نأ :اذه مهلصأ ىلع ءانب ةيفنحلا مزلي :تلق

 يضر- ةشئاع نع تبث هنأل ؛لحفلا نبل رابتعا ىلع صصن يذلاو «-سيعقلا يبأ يخآ- حلفا

 هنأ عم هذه ةشئاع ةياورب اوذخأ ملف -لحفلا نبلب اهرابتعا مدع :ینعآ- هفالخ -اهنع هللا

 !؟هاوتفو هيأرب اوذخأو -اذه- یبزلا نب ةورع ثيدح اوكرتو ءاهاوتفو اهيأر فالخ

 .عرشلا يف هنع يهنملا مومذملا ديلقتلاو ءبهذملل ىمعألا بصعتلا الإ سيل

 يف ةشئاع ثيدح :ینعی- هب مزلآو» :(۱۵۲/۹) «یرابلا حتفا يف رجح نبا ظفاحلا لاق

 نع ىور اذإ يباحصلا نإ :نيلئاقلا ةيفنحلا نم قلطأ نم مهضعب -سيعقلا يبأ يخأ حلفأ ةصق

 نأل ؛ىورامب ال یار ام لمعلا نأ ؛هفالخب لمعلا هنع حص مث «هنع حصو ًاثیدح يب ىبلا

 -يف روصنم نب ديعسو «(اطوملا» يف كلام هركذ ؛لحفلا نبلب رابتعا ال نأ :اهنع حص هشئاع
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 .(ٍةَعاضّرلا نم ناتصملا الو ةا ُمرَحَت الا

 نب ميهاربإ نع «قاحسإ نب دمحم نع «ريرج أبنأ :قاحسإ انثدح -1

 .نسح دانسإب «حاکنلا باتک» يف دیبع وبأو ««نئسلا»-

 يبأ يخآ ةصق يف اهتياورب اولمعو «كلذ فالخب -ةيفنحلا مهنمو- روهمجلا ذخأو

 نع اوضرعيو ةشئاع لمع اوعبتي نأ :مهتدعاق ىلع مهمزلي ناكف «لحفلا نبلب هومرحو «سيعقلا
 مازلإ وهو ءاهريغ هوري مل هنكل «ةرذعم مهل ناكل ؛ةشئاع ريغ مكحلا اذه ىور ناك ولو ءاهتياور
 .(يوف

 .(هفقو حيحصلاو) فيعض هدانس) -5

 «يصيصلا ةمادق نسب دمح انث :(۵ ۳۸/۲۰۰ /۵) «یرکلا نتسلا» يف يئاسنلا هج رخآ

 ينطقرادلاو («راتسالا فشک»- ۱۸۶/۱۱۸/۲ وأ .ب /۱۰۹3) «راخزلا رحبلا» يف رازبلاو

 نع- )٩91/۷( «یربکلا ننسلا» يف يقهيبلا هقیرط نمو- (6۰/۳-4۲۸۰/۰۷) 4هننس» يف

 (4۰۱/۳-1۲۸۰/۰۷) نطقرادلا هنعو- يوغبلا مساقلا وبآو ناطقلا یسوم نب فسوی

 /۸۸/۲) «رانالاو نتسلا ةفرعمو»و 2« 0 (ىركلا ننسلا» يف يقهيبلا هقيرط نمو-

 ۳۰۳ /5517-554 /۲ وأ ةيملعلا بتكلا راد ط -86١ص) «رابتعالا» يف يمزاحلاو 4

 .هب يبضلا ديمحلادبع نب ريرج نع مهتئالث ؛ةبيش يبآ نب نامثع انث :-(مزح نبا راد ط -

 يف ینطقرادلا رکذ دقو «نعنع دقو سلدم قاحسإ نبا نإف ؛فيعض دنس اذهو :تلق

 ۱ .ظوفح ا وهو ؛افوقوم هب ةبقع نب ميهاربإ نع هيوري قاحسإ نبا ريغ نأ :«للعلا»

 ؛ةقث وهو «قاحسا نبا هيفو ؛رازبلا هاور» :(۲۲۰ /6) «دئاوزلا عمجم ١ يف يمليفا لاق

 .«تاقث هلاجر ةيقبو «سلدم هنكل

 نبا نع هاورف ؛يرهزلا دعس نب ميهاربإ :-ديمحلادبع نبا :يعأ- اریرج فلاخو

 .هب جاجحلا نع «ريبزلا نب هللادبع هيخآ نع «هيبأ نع «ريبزلا نب ةورع نب ماشه ىنث :قاحسإ
 ةورع نيب ريبزلا نب هللادبع لخدأو ؛«(ةورع نب ماشه) :قاحسإ نبا خيش لعجف

 .جاجحلاو

 نمو- (1١014177/5و ۵1۳۷ /۱۹۹/۵-۲۰۰) (ىربكلا ننسلا» يف يئاسنلا هج رخأ

 - نب بوقعی نع ءيسوطلا روصنم نب دمحم انث :-(۱۳ /۱۰) «ىلحلا يف مزح نبا هقيرط
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 .هب هيبأ نع دعس نب ميهاربإ-

 نبا حيرصتل ؛ديمحلادبع نب ريرج ةياور نم حصأ -بير الب- ةياورلا هذهو :تلق

 :يملسألا كلام نب جاجحلا نب جاجحلا نكل ؛هسيلدت رش كلذب انمأف ؛ثیدحتلاب قاحسإ

 .هيلع عباتي مو «نلف ؛الاو عباتب ثيح :ینعیس «بیرقتلا» يف امك ؛لوبقم

 ةورع نب ماشه باحصأ نم ظافحلا تابثألا هاور دقف ؛فقولا يهو :یرخآ ةلع هيفو

 وهو ؛افوقوم هب -(ريبزلا نب هللادبع) طاقساب- ةريره يبأ نع ءجاجحا نب جاجحما نع «هيبأ نع

 .ظوفحا

 وبآ- ةماسأ نب دامحو ريغ نب هللادبع انث :(۲۹۱/4) «فنصملا» يف ةبيش يبأ نبا هجرخأ

 «یلحا) ٤ مزح نبأ هقيرط نمو- (4۱۷ ۸/۲۱۷۹ /۱ /۳) «هننس) يف روصنم نب دیعسو تدماسآ

 هقیرط نمو- (هبیترت - ۰۱۳ ٤١/ /۲) «دنسلا»و .(۲۷ /۵) «مألا» يف يعفاشلاو 6۱۸ /۱۰)

 انث :الاق 1۷۲۳/۸۸ /) «راثالاو نتسلا ةفرعم»و 4۵7 /۷) «یرکلا ننسلا» يف یقهیبلا

 يف مزح نبا هقيرط نمو- ۷) «فنصلا» يف یازرلادبعو ةنییع نب نایفس

 .افوقوم هب ماشه نع مهتسخ ؛حیرج نباو دشار نب رمعم ان :-(۱۱/۱۰) «یلحا»

 .«للعلا» يف یتطقرادلا هلاق ؛افوقوم هب ماشه نع «ةلاضف نب لضفم :مهعباتو

 .جاجحلا ي مدقتملا مالكلل ؛دانس الا فبعض فوقوم اذهو :تلق

 نع «هورع نع ماشه هاورو) ۰( ۱-۲۸۷ 9 «للعلا) 2 ينطقرادلا مامإلا لاق

 .ةماسأ وبأو ةلاضف نب لضفمو ةنييع نبا هلاق ؛افوقوم ةريره يبأ نع «يملس الا جاجح

 ركذي مو ؛ اضيأ- افوقوم ةريره يبآ نع «هيبأ نع .ماشه نع ناميلس نب ةدبع هاورو

 .جاجحلا

 .ااعيمج ةبقع نب ميهاربإو ماشه ثيدح يف هفقو نم لوق :حيحصلاو

 «فنصملا» يف ةبيش يبأ نبا اهجرخأ -تبث ةقث- يبالكلا ناميلس نب ةدبع ةياور :تلق

 )5/١9١(.

 .يرمعلا رمع نب هللاديبع هعباتو
 «یناعنصلا ىلعألادبع دمحم انث :(۵ 4۲ /۲۰۱/۵) (ىربكلا ننسلا» يف ىئاسنلا هجرخآ

 .هب هللاديبع نع «ناميلس نب رمتعم نع
 مهتقثو مهترثكل ؛ةورعو ةريره يبأ نيب (جاجحلا) تابثإب :ينعآ ؛حصأ ةعامجلا ةياورو

 .هتابثإ ظوفحم اف هنع هاور امنإ ةورعو

 = ىبأ نع هيوري ةرات ؛نیدانس) هيف ةورعل نإ :لوقت نأ كلف ؛حيجرتلا اذه تيبأ ناو
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 يبأ نع ا نب ةورع ناك :لاق ؛ةبقع

 ال ءناتصملا الو ةصملا عاضرلا ني مارحت ال» :لاق هل هللا لوسر نع «ةريره

 .«ٌءاَعَمْألا قتف مال مرحي

 ه قراّسلاَو :-لجو ٌرع- هللا لوق :كلذ ريظنو للا دبع وبأ لاق

 نع ةنّيبملا هللا لوسر ةنّس الولف ۳۸ :ةدئاملا] «اًمُهَيِدْيأ اوُمطقاَف ةقراسلاو
 پا

 تلق «قراس مسا همزل نم لك ىلع عطقل بجول ؛-ىلاعتو كرابت- هللا

 .قراس نود اقراس ٌصخَی مل ٍةقراسو قراس لک مع هللا نأ ؛ترتک مأ هتف رس

 غلبت ىتح عطقي ال قراسلا نأ نس ةي ينلا نأ ىلع ملعلا لهأ قفتاو

 ةفرعملا لهأ دنع تباشلا ربخلاو «ةميقلا كلت غلبم يف اوفلتخا ؛ةميق هتقرس

 :لاقف «رانيد عبر نم لقأ قرس نّمع عطقلا لازآ هنأ افت ینلا نع ثيدحلاب

 .«اًدِعاصف رانيو میر يف عطقلا»

 نع «یرهزلا نع «نايفس انث :باّسِح نب ديبع نب دمحم انثدح -۷

 وه امك ؛ةطساو نود ةرشابم ةريره يبأ نع هيوري ةراتو «يملسألا جاجحلا ةطساوب ةريره-

 .قباسلا ريبزلا نب هللادبع نع ةورع ثيدح يف لاحلا

 .ظوفحلا وهو ؛فوقوم هنأ :نيهجولا الك نم رمالا لصحم ؛نكل

 .«فوقوم ةريره يبأ نع حيحصلا» :«تايفالخلا» يف يقهيبلا لاق دقو

 /1۲۳و ۷۰/۲۳۳ /۲) «هدنسما يف هيوهار نب قاحسإ هجرخآ - حيحص هدانس| -۷

 ۷۸-۰6۷۹ /۷) «(ىبتجملا» يف يئاسنلاو ۱ /۱۱۸/۱۳۱۲/۳) «هحیحص» يف ملسم هنعو- )۸۹۳

 هقیرط نمو- (۲۷۹/۱۳۶/۱) «هدنسم» ىف يديمحلاو -۷۳ ۰۸/۲۳ /۷) «یرکلا ننسلا»و

 ۳۵۸۹۸/۱۵۸ /۲4) «راکذتسالا» يف ریلادبع نباو «۱۱۰/۳) «راثالا يناعم حرش» يف يواحطلا

 - «هدنسما يف یندعلا رمع يبآ نباو -(۳۸۰ /۲۳و ۳۷۸-۳۷۷ )١4/ «دیهمتلالو ٩۳۹۸و

 دواد وبأ هتعو- (۲5۰۷۸ /۸۹/6۰) دجحأو ۱/۱۲۸4 /۱۳۱۲ /۳) (هحيحصا يف ملسم هنعو
 اهتخیشم» يف يراخبلا نباو ۱۸4۲ /۳۳۶/۲) «قیقحتلا» يف يزوجلا نباو ۰1۳۸۳ /۱۳۱/۵)

TA-1 ° TV /۲)ء(هبيترت - ۲۷۰۱/۱۲ /۲) «دنسملا»و ۱ 6۷ /7) (مالا) ن يعفاشلاو )1+  

 =ةفرعماو ۲۵۶(۰ /۸) «یرکلا ننسلا» يف يقهيبلا هقيرط نمو- (2009 /۳۹۹) (ةروثأملا ننسلا»و
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 .(ادِعاصف رانيد عبر يف عطقلا» :لاق د هللا لوسر نع .ةشئاع نع ةَرمَع

 ماعماو ۰۲۵۹۰/۳۱۲ /۱۰) «ةنْسلا حرش» يف يوغبلاو ۵۱۱۸ /۳۷۸/۲) «راثآلاو ننسلا»

 انث :(۷۳۱۸/۲۳ /۷) «یرکلا ننسلا»و ۷۸-۷۹ /۸) «یبتجما» يف یئاسنلاو ٥۲(-. /۳) «لیزنتلا

 يميمتلا ىيحي نب ىيحي اش ۵ /۱۳۱۲/۲) (هحيحصا يف ملسمو ءديعس نب ةسيتق

 /۱۱۲ /4) «هحیحص) يف ةناوع وبأو ءرْجُح نب يلع انث :(۱440/۵۰/4) يذمرتلاو «يروباسينلا

 نباو «ىلعألادبع نب سنوي انث :الاق ؛2177 /۳) "راثالا يناعم حرش» يف يواحطلاو ( ۷

 مشاه نب هللادبعو ئرقملا نب ديزي نب هللادبع نب دمحم انث :(۸۲/۱۲/۳) «ىقتنملا» يف دوراجلا

 نباو .مكحلا نب رشب نب نهرلادبع انث 1۲٠۷(: /۱۱۲/6) «هحیحص» يف ةناوع وبأو يوغبلا

 نب رابجلادبع قيرط نم («ناسحإ)7- 5176 /۳۱۵-۳۱۹و )١١/ ۳۱۱/ ٤٤0۹ «هحیحص) يف نابح

 قيرط نم )١177/7( «راثآلا يناعم حرشا يف يواحطلاو «يرهوجلا ديعس نب میهارباو «ءالعلا

 نب دمحم- سابعلا وبأو )205707/1١١7/54(( «هحیحص) يف ةناوع وبأو ءريرضلا لاهنم نب جاجح

 يف ركاسع نباو ۰۲۵4 /۸) «ىربكلا نئسلا» يف يقهيبلا هقيرط نمو- ؛دئاوفلا» يف: مصألا -بوقعي

 -نوراه نب دمحأ نب دمحم نب- نامثع ورمع وبأو ۰-6۷۰۳ 01١/ /۱) «خویشلا مجعم»

 يراخبلا نبا هقيرط نمو- )41١/ ١١( («ىلاوعلا ناسحلا ةاقتنملا دئاوفلا نم هيف ءزج» يف يدنقرمسلا

 (ديهمتلا» يف ربلادبع نباو «يلمرلا نابيش نب دمحأ انث :اولاق ؛-(۱۰۳۸/۲-۱۰۳۹) «هتخیشم) يف

 (يلامألا» يف يلماحاو تحرسلا نب ورمع نب دمحأ- رهاطلا يبأ قيرط نم (۳۸۱-۳۸۰ /۲۳)

 /۱۰۳۷/۲) «هتخیشم) يف يراخبلا نبا هقیرط نمو- (يدهم نبا ةياور - ۲/۱۸۸۵ )

 رشع ةينامث مهتدعو- مهلك ؛هیوجنز نب دمحم ان :-(۱۱۳/۱) «خویشلا مجعم» يف يهذلاو (۲

 .هب ةنييع نب نایفس نع -وار

 .«هتحص ىلع قفتم ثيدح اذه» :یوغبلا لاق

 .(حيحص ثيدح اذه» :يراخبلا نبا لاقو

 هعباتو .هظفلو الو ىنلا لوق نم -فنصملا دنع امك- باسح نب ديبع نب دمحم هاور اذك :تلق

 .-امهنع فالخب- هيوهار نب قاحسإو «يديمحلاو «لاهنم نب جاجحو «يعفاشلا مامإلا :كلذ ىلع

 امهالكو .هلوق نم سيلو 285 ينلا لعف نم هولعج نكل ؛هب ةنييع نبا نع نوقابلا هاورو
 ۱ .داضت الو امهنیب ضراعت ال حيحص

 :يبعأ- هذه ةنييع نبا ةياور لوح بيرغ بیجع مالک -هللا همحر - يواحطلل :مهم هیبنت

 .ابيرق هضقنو همالک يتايسو -هلعف نم يتلا
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 نع .يرهزلا نع «رمعم ابنآ :فازرلا دبع ًابنآ :قاحسا انثدح ۸

 (یبتجمآ» يف يئاسنلاو ۰۱۳۱۲ /۳) «هحیحص» يف ملسم هجرخآ - حیحص هدانسا -۸

 /۳۸6۶ /5) «راثالاو نتسلا ةفرعم» يف يقهيبلاو ۰۷۳۲/۲۳ /۷) «یربکلا ننسلا»و ۷۸/۸۱

 /۲) هل «دنسلا» يف اذهو- هیوهار نب قاحسإ نع مهتئالث ؛ةملس نب دمحأ قیرط نم ۰

 .ءاوس هدنسب 4 ۲ ۶ ٩۹۸(-

 ۲۵۳۰۶ /۱۸۶ )٤۲/ دجأو ديم نب دبع انث :(۱۳۱۲ /۳) اهحیحص) يف ملسم هجرخأو

 /۳۸۶ /5) «راثالاو نتسلا ةفرعمل يف يقهيبلا هقیرط نمو- «تایرهزلا» يف يلهذلا ىبحي نب دمحو

 نب دمو «يناعنصلا قاحسإ نب دمحم انث :(1۲۰۸ /۱۱۲ )٤/ «هحیحص) يف ةناوع وبأو -(۰

 يف ةناوع وبأو عفار نب دمحم قیرط نم ۲ ۶ /7) «راثالاو ننسلا ةفرعم» يف يقهيبلاو «لهم

 ((۸/(۲۵) (ىربكلا» يف يقهيبلاو «يربدلا ميهاربإ نب قاحسإ انث :(1۲۰۸/۱۱۲ /4) «هحیحص)

 نع مهتينامث ؛يملسلا فسوی نب دمحأ قیرط نم (۳۸۳-۵۱۲۹/۳۸4 /۷) «راثگلاو ننسلا ةفرعم»و

 .هب -(۱۸۹۲۱/۲۳/۱۰) هل «فنصملا» يف اذهو -قازرلادبع

 :هب رمعم نع ةبورع يبأ نب دیعس :قازرلادبع باتو
 نسحلا ان :(۷۳ ۱۵/۲۳ /۷) «یرکلا نتسلااو (۷۸/۸) «یبتجا) يف یئاسنلا هجرخآ

 ءاطع نب باهولادبع نع امهالک ؛يدانلا نبا انث :(۱۱۲ /4) (هحيحص) يف ةناوع وباو دمحم نب

 .هب دیعس نع «فافخا

 نبا نم "باهولادبع عامسو «قازرلا دبعل ةبورع يبأ نبا نم ةيوق ةعباتم هذهو :تلق
 .(۱۹ 5 ص) «تارینلا بکاوکلا» يف امك ؛هطالتخا لبق ةبورع يبأ

 .هعفری ملو هفقو نکل ؛هب رمعم نع هاورف «يزورملا كرابلا نب هللادبع :امهفلاخو

 نب ديوس انث :(۷۳ ۰۷ /۲۳ /۷) «ىربكلا ننسلااو ۷۸/۸(۰) «یبتجما» يف یئاسنلا هجرخآ

 .هب كرابملا نبا نع ءرصن

 ناف ؛-ىفخي ال امك- عوفرملا نيبو هنيب ضراعت الو ؛دانسإلا حيحص فوقوم اذهو :تلق

 الو ءىرخأ ةرات هعفرت تناكو ءاطوق نم هركذتو ةرات هب ىتفت تناك -اهنع هللا ىضر- ةشئاع

 ةياورلا جرخأ دقو اميس ال «ةلوبقم ةقثلا نم يهو «ملع ةدايز هعم نأ ؛مجرأ عفرلا نأ كش

 .اعوفرم هيلع رمعمل تاقثلا نم عمج ةعباتم عم «(هحيحص)» يف ملسم مامإلا ةعوفرملا

 .يتأيس ام رظناو

 !«هننسا يف ىئاسنلا هفعض دقو ()
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 رع ۰ اه و را اس ا رە
 انيد عبر يف قراسلا دی عطقت» :لاق دلو ینلا نع .ةشئاع نع «ةرمع

 .«ادعاصف

 - سيق نب دیلولا نب عاجش نب ديلولا- مامه وبأ انثدح -648

 (۲ ۱۹۸٤/ /۱۳۱۲ /۳) «هحیحصا يف ملسم مامإلا هجرخأ - حيحص هدانسإ 84

 هقيرط نمو- يفقثلا قاحسإ نب دمحمو -6۳9۲ /۱۱) «یلحا» يف مزح نبا هقيرط نمو-

 يف امك ؛(جرختسملا» يف يليعامسإلاو ۳ /۳۸۱/۲) «رائالاو ننسلا ةفرعم» يف يقهيبلا

 .هب عاجش نب دیلولا نع( /۱۲) «يرابلا حتف»

 ملسمو «سيوأ يبأ نب ليعامسإ انث :(1۷۹۰/۹۱/۱۲) (هحيحص) يف يراخبلا هجرخأو

 يف يليعامسالا هنعو- «هدنسما يف نایفس نب نسحلاو ۲ /۱۷۱۸/۱۳۱۲/۳) «هحیحصا يف

 نابح نباو -۵۱۲۲ /۳۸۰/۲) «راثآلاو ننسلا ةفرعم» يف يقهيبلا هقیرط نمو- !هجرختسما

 نع (۲۵/۸) «یرکلا نتسلا» يف يقهيبلاو .(«(ناسحإ) - ٤٤٥ ۵ /۳۰۹/۱۰) (هحیحص) يف

 (هحيحص) يف ملسمو ءيبيجتلا ىيحي نب ةلمرح انث :اولاق ؛ةبيتق نب نسحلا نب دمحم
 يف يدادبلا بيطخلا هقيرط نمو- )5584/1١77/5( دواد وبأو ( ۳۷۱۲ /9)

 -(7؟05/8) («ىربكلا ننسلا» يف يقهيبلاو )1/8/١/ ۲١(« «ةیاورلا ملع لوصأ ةفرعم يف ةيافكلا»

 ؛ينانمسلا دمحم نب هللادبع قيرط نم ۰ /”) «راثالاو نئسلا ةفرعم» يف يقهيبلاو <

 ننسلا»و «(۷۸ /۸) «ىبتجملا» يف يئاسنلاو -حرسلا نب ورمع نب دمحأ- رهاطلا وبأ انث :اولاق

 دواد وبأو تعمسآ انأو هيلع ةءارق- نيكسم نب ثراحلاان :(۷۳ ۱/۲۲ /۷) «یرکلا

 نب بهو انث :-(۲۰/۷۸/۱) «ةیافکلا» يف يدادغبلا بیطخ ا هقیرط نمو- (۳۸/۱۳۱/4)

 :-(*۲۱۳/۱۲ /4) «هحیحص» يف ةناوع ۳ هنعو- «تایرهزلا» يف يلهذلا ىيحي نب دمحمو نایب

 (هحیحص) يف نابح نبا هنعو- «هدنسم) يف نايفس نب نسحلاو حلاص نب نامثع اش

 يناعم حرش» يف يواحطلاو «يدارملا ةملس نب دمحم انث :-(«ناسحإ»- < ۶ ۲۷۲ ۰۰۸

 .یلعالادبع نب سنوي انث :الاق ؛(۱۲۱۲/۱۲ /4) «هحیحص» يف ةناوع وبأو ۱16 /۳) «راثالا

 بيطخلاو ۳۸۲ /۲۳) «دیهمتلا» يف ريلادبع نبا هقيرط نمو- (1۳۸4/۱۳۱/6) دواد وبأو

 .هب بهو نبا نع مهتعست ؛يرصلا حلاص نب دمحأ انث :-(۲۰/۷۸/۱) «ةیافکلا» يف يدادغبلا

 .هب سنوي نع كرابلا نب هللادبع :بهو نبا عباتو

 «ىبتجما» يف ىئاسنلاو «ىناسارخلا دايز نب باتع انث :(۲4۰۷۹/۹۵/ع۰) دمحأ هجرخأ

 امهالك ؛ىسوم نب نابح نع متاح نب دمحم انث :(۷۳۱۳/۲۲ /۷) «یربکلا نئسلا»و (۷۸/۸)
 3 .هب كرابملا نبا نع
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 ديلا عطقت ال» :هظفلو «ةرمع طاقسإب هب سنوي نع هاورف ؛روربم نب مساقلا :امهفلاخو =

 .«ادعاصف -رانيد فصن وأ- رانيد ثلث :نجما نمث يف الإ

 انث :(۷۳۱۲/۲۲/۷) «یربکلا ننسلا»و «(۷۷-۷۸ /۸) «ىبتجملا» يف يئاسنلا هجرخأ

 .هب مساقلا نع «رازن نب دلاخ نع «يليألا ديعس نب نوراه
 .«ةذاش ةياور يهو» 6 /۱۲) «يرابلا حتف» يف رجح نبا ظفاحلا لاق

 :هلوقو ی هظفل نم اعوفرم هيلع سنوي عباتو
 ١- «هحیحص» يف يراخبلا هجرخأ :يرهزلا دعس نب ميهاربإ )؟١/79184/9457((

 نم (۳۰۲/۳-۳۲۵۹۹/۳۰۷) «یرغصلا ننسلا»و .(۲۵۹/۸) «یرکلا ننسلا» يف يقهيبلاو

 «فنصلا» يف ةبيش يبآ نباو «ینعقلا ةملسم نب هللادبع انث :الاق ؛يشرحلا ورمع نب دمحم قیرط

 )۸۱۳۵۹/۹-۸ /۹( يف لادبع نباو ۱۳۱۲ /۳) (هحيحص) يف ملسم هنعو-

 «راكذتسالا) )۲۶/ ٠١١/  »-)۳١۸٤۷«هدئاوف» يف مصألا -بوقعي نب دمحم - سابعلا وبأو

 «ىرغصلا ننسلا»و .(۲۹4/۸) «یرکلا ننسلا» يف يقهيبلا هريغ قيرطو هقيرط نمو- )١/

  ۳۲۵۸ 5انث :الاق ؛مركم نب نسحلا نع- (۵۱۲۸/۳۸۳ /7) «راثالاو ننسلا ةفرعم»و

 يف ةناوع وبأو «(«نانملا حتف»- ۲4۹/۵۷/۸) «هدنسا يف يمرادلاو «نوراه نب ديزي

 (هحيحصاا )1١١7/5/ :)57١١(ديهمتلا» يف ريلادبع نباو ءهيوّيح نب دمحمو دينجلا نب دمحم انث

 ) ۳۸۲ /۱۶«يمشاهلا دواد نب ناميلس انث :اولاق ؛غئاصلا دمحم نب رفعج قيرط نم ۲ /۲۳و

 ىلعي وبآو «ينامثعلا -دلاخ نب نامثع نب دمحم- ناورم وبآ انث :(۲۹۸۵ /877 /۲) هجام نباو

 يف يليعامسإلاو «يرمعلا ةملس يبأ نب زیزعلادبع انث :(44۱۱/۳۸۱/۷) «هدنسم» يف

 ننسلا ةفرعم» يف يقهيبلاو «ىيحي نب ايركز قيرط نم (۱۰۰/۱۲) «حتفلا» يف امك ؛(جرختسملا»
 ةناوع وبأو «يسلايطلا -كلملادبع نب ماشه- ديلولا يبأ قيرط نم (۵۱۲۷ /۳۸۳ /7) «راثآلاو

 يناعم حرش» يف يواحطلاو «بدولا دمحم نب سنوي قيرط نم (7704/115 /4) (هحيحص يف
 «رائالا )١717/7( .هب ميهاربإ نع مهتعست ؛یسوم نب دسأ قيرط نم

 يف امك ؛«تايرهزلا» يف يلهذلا ىيحي نب دمحم هجرخأ :رفاسم نب دلاخ نب نهرلادبع -۲

 نب ثيللا نع «حلاص نب هللادبع انث :(۱۰۱/۱۲) «يرابلا حتفاو ۲۳۱/۵(۰) «قیلعتلا قیلغت»

 .هب نمح رلا دبع نع «دعس

 (47۸/۹-۸۱۳۵/4۹) «فنصملا» يف ةبيش يبأ نبا هجرخأ :ریشک نب ناميلس -۳

 -(۳۵۸۷ /۱۵۷ /۲4) «راکذتسالا» يف ربلادبع نباو .(۱۳۱۲/۳) «هحیحص) يف ملسم هنعو-

 -«یرکلا ننسلا) 2 يقهيبلا هريغ قيرطو هقيرط نمو- («دئاوفلا» ف مصألا سابعلا وبأو
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 ٣۸۳/ /5) (راثآلاو ننسلا ةفرعماو ۳۲١۸(« /۳۰۳/۳) «یرغصلا ننسلا»و ۲۵ /۸)=

 .هب ناميلس نع «نوراه نب ديزي انث :الاق ؛مركم نب نسحلا نع- ۸

 يف يلهذلا هجرخأ :-يرهزلا باهش نبا يخآ نبا- ملسم نب هللادبع نب دمحم -5
 يف ةناوع وبأو )23١١/١7. «يرابلا حتفاو ۰۲۳۱ /۵) «قیلعتلا قيلغت» يف امك ؛«تايرهزلا»

 «مالسلا ةنيدم خيرات» يف يدادغبلا بيطخلاو «دينجلا نب دمحم انث ۰ ١١7/ /5) (هحیحص)

 دعس نب ميهاربإ نب بوقعي نع مهتئال ؛يرهزلا دعس نب هللاديبع قيرط نم (۳۹۸-۳۹۷ /۸)

 .هب دمحم نع «يرهزلا
 نسع «ةرمع نع حيحص هعفرو) :(1/494ق /۵ج) «للعلا» يف ينطقرادلا مامإلا لاق

 .او85 يبلا نع «ةشئاع

 نبا ةياور نم حیحص ثيدحلا اذه عفر» )707/8/١5(: «دیهمتلا» يف ربلادبع نبا لاقو

 .(دحأل نعطم الو -اضیا- هيف عفدم ال .تباث يندم ثيدح وهو .هریغو باهش

 مل «تباث حیحص ثیدح (رانید عبرلا) يف ةشئاع ثیدحو» :(۳۸۱/۱6-۳۸۲) لاقو

 .«هتلادعو هظفح ؛هلوقب لمعلا بحي نم هعفَرو هفقو مهضعب نأ الإ ؛ةشئاع نع هيف فلتخي

 .(۳۸۰ /۲۳) -اضیا- هححصو

 :(۳۸۲ /۲۳) لاقو

 .«قراسلا دي هيف عطقت ام رادقم يف زاجحلا لهأ لوع هيلعو .حيحص تباث ثيدح اذه)

 :ةشئاع نع ةرمع نع «یرهزلا باهش نبا ثيدحا )١697/5715(: «راکذتسالا» يف لاقو

 .«بابلا اذه يف ام حصأ هيَ ىنلا نع

 .(حيحص ثيدحلا اذه» ١ /۸) «رينملا ردبلا» يف نقلملا نبا لاقو

 :حدقی ال اب ثيدحلا لعأ دقو

 78٠-5/84(: /5) «راثالاو ننسلا ةفرعم» يف يقهيبلا مامالا لاق

 نع «ىلعألادبع نب سنوي نع هاورو -هايإو هللا انمحر- يواحطلا رفعج وبأ ءاجفا

 نأ لمتحیف اب هللا لوسر هيف عطق امع تربخآ اهنأ معزو «هب قلعتو " ظفللا اذهب نايفس

 ناك ام رادقم كلذ تلعجف «رانيد عبر اهدنع هتميق تناكف «هيف عطق ام تموق اهنأل ؛كلذ نوكي

 = .رانيد عبر نم رثكأ اهريغ دنع هتميقو «هيف عطقي 295 يبلا

 .هلوق نم ال لَو ينلا لعف نم :ىنعي ()
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 -اهنع هللا يضر- ةشئاعف ؛* ظفللا اذه ىلع ثيدحلا لصأ ناك ولو :(يقهيبلا) دمحأ لاق =

 اناقتإ دشأو «-ىلاعت- هللا نم فوخاو هللا نيد يف هقفأو هاب ملعأ تناك اهاحب ملعلا لهأ دنع

 طحت مل اميف ادعاصو رانيد عبر يف قراسلا عطقي ناك هنأب ةَ ينلا ىلع عطقت نأ نم ؛ةياورلا يف

 اهريغ دنع نوكي نأ زئاجلا نمو نيمختلاو نظلاب همّوقت ام يف ريدقتلا اذه لثم قلطت وأ ءاملع هب
 يف اهناقتإ نم اندنع ررقت امل ؛اذه لثم ةشئاعب نظن ال نحن !نيملسملا كلذب يفت مث «هنم ةميق رثكأ

 .-لجو زع- هللا مراحم اهميظعتو «ةعيرشلاب اهتفرعمو «هتنسل اهظفحو «ةياورلا
 ةفلاخمل ؛هكرت امنإ هنظأو .«حیحصلا» يف يراخبلا هجرخم مل اذه ةنييع نبا ثيدحو اذه

 .«هيف هبارطضاو هظفل يف ةاورلا رئاس

 .ديزي نب سنوي ةياور ةحيحصلا هديناسأب قاس مث

 مكدنع ديزي نب سنوي :لاقو «ةنييع نبا ةياور حيجرت ىلإ خيشلا اذه عجرف» :يقهيبلا لاق

 ! ؟ةنييع نبا ىور ام نوعدتو «ديزي نب سنوي ىور اب نوجتحت فيكف ؛ةنییع نبا براقي ال

 ةاورلا جرادم رصبيو «ثيدحلاب ملعلا لهأ خيراوت يف رظني نأ خيشلا اذهل يغبني ناكو

 .مهليواقأ نم هيلع فقو ام مهمزليو مهبهاذم نم ىأر ام مهيلع يعدي مث «ةياورلا يف مهزانمو ۱

 ملعلا لهأ لیواقآ ىلإ برقآ ناكل ؛يرهزلا يف ديزي نب سنوي براقي ال ةنييع نبا :لاق ول

 .(سنوي ةياور ىلع ةنييع نبا ةياور حجري نأ نم ثيدحلاب

 نيعم نب ىيحي ۲۳ تلأس :لاق هنأ ؛يمرادلا ديعس نب نامثع نع حيحصلا هدنسب ىور مث

 .مهزانم ركذو «مهريغو لیقعو «ًارمعمو ديزي نب سنويو ءاكلام ركذف ؛يرهزلا باحصأ نع
 ؟رمعم مأ كيلإ بحأ ؛ةنييع نباف :تلق

 يف سانلا تبث ةنييع نب نايفس :نولوقي «نومعزي سانلا ضعب نإ :هل تلق .رمعم :لاقف

 .يرهزلا
 .-يرهزلا مايأ :ینعی- ًاميلغ ناك امنإ ؟نايفس ناك ءيش يأ ءهنم عمس نم كاذ لوقي امنإ :لاقف

 يرهزلا يف مدقي ال :لوقي حلاص نب دمحأ تعمس :لوقی ديعس نب نامثع تعمسو :لاق

 دحأ سنوي ىلع

 = ىلإ راس اذإو «دیزی نب سنوي ىلع لزن ةليأ مدق اذإ يرهزلا ناكو :حلاص نب دمحأ لاق

 نع هوور تاقثلا نم اعمج نأ :ریکذتلا عم «...عطقي ةا هللا لوسر ناك :هلوق وهو «يلعفلا :ينعي ()

 !؟كلذ نع -هّلا هحر- يواحطلا لفغ فيكف ءاقباس هيلع انهبن امك ؛هلوقو الی هظفل نم ةنييع نب نايفس

 .(4-١175ص) ؟يمرادلا خيرات» :رظنا (ب)
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 .«سنوي هلماز ةنيدملا =

 .«ةنس ةرشع عبرأ يرهزلا تبحص» :لاق هنأ ؛ديزي نب سنوي نع حيحصلا هدنسب یورو

 انأو يرهزلا تسلاجو «ةشمو عبس ةنس تدلو :لاق هناف ؛ةنيبع نبا امأو» :يقهيبلا لاق

 ماشلا ىلإ جرخو ءةئمو نيرشعو ثالث ةنس يرهزلا انيلع مدق .فصنو نيرهشو ةرشع تس نبا
 «تامو

 .ةنييع نبا نع «ينيدملا نب يلع نع يراخبلا هركذ

 رصقو نايفس رغصو «يرهزلا هتبحص لوطو سنوي ربك نایب انركذ اميفو» :يقهيبلا لاق

 .های] هتبححص

 .كنم رغصأ ملعلل ابلاط تيأر ام :ةنببع نبال لوقی يرهزلا ناکو
 يرهزلا بحص نم عامسو هعامس نيب مکف .هثدجو هذخف ىلع هسلج يرهزلا ناکو

 .هررکیو هينثيو ؛هديعيو ثيدحلا يدبي هعمسی ؟ةنس ةرشع مبرآ

 ريغ يرهزلا نع ثيدحلا اذه وري مل هنأ هباتك يف رظن نم مهوأ خيشلا اذه نأ بجعلاو

 نع دعس نب ميهاربإ ثيدح نم بابلا رخآ يف هاور مث !!ديزي نب سنويو ةنييع نب نايفس
 .«یرهزلا

 .ديزي ةياور لثم «يرهزلا نع رمعمو دعس نب ميهاربإ قیرط نم ثيدحلا يقهيبلا قاس مث

 اذه ةياور ىلع اوعمجأ دق مهتاقثو يرهزلا باحصأ ظافح نم ةعامج ءالؤهو» :لاقو

 لصأ نأ ىلع مهتياور لدت امفأ ؛يليألا ديزي نب سنوي هاور امك ةي ينلا ظفل نم ثيدحلا

 ؟ةنییع نبا هاور ام نود اوور ام ثيدحلا

 عبر يف عطقلا» :لوقيو «رانید عبر يف ةي عطقي ناب ؛نيظوفحم انوكي نأ زوجي ناك ناو
 ءالؤه یدژیو لعفلا نود لوقلا ةرمو لوقلا نود لعفلا ةرم ةنييع نبا يدؤيف ؛«ادعاصف رانید

 .ه.! «ملعا هللاو .نایبلا يف غلبا هنوکل ؛لعفلا نود لوقلا

 ""نایفس نع هاورف ؛يواحطلا ءاجف» :(رصتخم - 1۳۸- ۳5 /4) «تايفالخلا» يف لاقو

 هللا لوسر هب عطق امع تربخآ -اهنع هللا يضر- اهنآ معزو «هب قلعتو ظفللا اذهب ةنييع نبا
 ءرانيد عبر اهدنع هتمیف تناكف هيف ی عطق ام '””تمّوق اهنأل كلذ نوکی نأ لمتحیف ؛ك

 - .رانید عبر نم رثكأ اهريغ دنع هتميقو هيف عطقي لو ينلا ناك ام رادقم كلذ تلعجف

 .ححصيلف ؛حیبق فيرحت وهو :!!یسوم» :«تايفالخلا رصتخم» يف ()
 .اهداهتجاب : ىنعي (ب)
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 لهأ دنع -اهنع هللا يضر- ةشئاعف ؛ظفللا اذه ىلع ثيدحلا لصأ ناك ولو :يقهيبلا لاق =

 نأ ؛ةياورلا يف ًاناقتإ دشأو ملا نم فوحأو هللا نيد يف هقفأو «هللاب ملعأ تناك اما ملعلا

 قلطت وأ ءاملع هب طحت مل اميف ادعاصف رانيد عبر يف قراسلا عطقي ناك هنأب هلو ینلا ىلع عطقت

 !نيملسملا كلذب ىتفت مث ,نیمختلاو نظلاب هموقت اميف ريدقتلا اذه لثم

 .اذه لثم -اهنع هللا يضر- ةشئاعب نظن ال نحن

 ؛هكرت امن هنظأو «(حيحصلا» يف -اذه- ةنييع نبا ثيدح جرخي مل -هللا هجر- يراخبلاو

 يليألا ديزي نسب سنوي ثيدح نم هانجرخآ دقو «هيف هبارطضالو هظفل يف ةاورلا رئاس هتفلاخل

 .كك هللا لوسر ظفل نم ًالوقنم يرهزلا نع هريغو

 براقي ال مكدنع ديزي نب سنوي :لاق نأب ؛ةنييع نبا ةياور حيجرت ىلإ يواحطلا عجرف
 !!ةنییع نبا

 يف مهزانمو ةاورلا جرادم رصبيو «ثيدحلاب ملعلا لهأ خيراوت يف رظني نأ هل يغبني ناكو

 ؛يرهزلا يف سنوي براقي ال ةنييع نبا :لاق ول .مهليواقأ نم هيلع فقو ام مهمزلي مث «ةياورلا
 .«ملعلا لهآ ليواقأ ىلإ برقأ ناكل

 -١14ص) هل «خيراتلا» يف اذهو- يمرادلا ديعس نب نامثع نع حيحصلا هدنسب ىور مث

 ديزي نب سنويو ءاكلام ركذف ؛یرهزلا باحصأ نع نيعم نب یی ""تلاس» :لاق هنأ -(۲

 .مهزانم ركذو مهریغو الیقعو ءارمعمو

 :نولوقي سانلا ضعب نإ :هل تلقف :رمعم لاقف ؟رمعم مآ كيلإ بحأ ةنييع نباف :تلق

 ناك ءيش يأو هنم عمس نم كاذ لوقي امنإ :لاقف ؟يرهزلا يف سانلا تبثأ ةنيبع نب نايفس

 .«-يرهزلا مايأ :ينعي- ”اٌمّيلغ ناك امنإ !؟نایفس

 ف مدال :لوقي حلاص نب دمحأ تعمس» :-(۲/4) «(هخيرات» يف- يمرادلا لاق

 .دحأ سنوي ىلع يرهزلا

 امبر دحاولا ثيدحلا تدجوف «يرهزلا نع سنوي ثيداحأ تعمس :حلاص نب دمحأ لاق

 راس اذإو ديزي نسب سنوي ىلع لزن ؛ةليأ مدق اذإ يرهزلا ناكو ءارارم يرهزلا “*”(نم) هعمس
 - .«سنوي هلماز ؛هنیدلا ىلإ

 .«!تعمس) :(4۳۷ /4) «تايفالخلا رصتخم» يف ()

 !«میلخ) :ارصتخلا» يف (ب)

 .ارصتخلا» نم تطقس (ت)
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 عبرأ يرهزلا تبحص :لاق ؛ديزي نب سنوي ىنثدح :رصتنملا نب ةقدص نع هدنسب ىور مث =

 .ةنس ةرشع

 انأو يرهزلا تسلاجو «ةئمو عبس ةنس تدلو :لاق هنإف ؛هنییع نبا امأو» : يقهببل بلا لاق

 ماشلا ىلإ جرخو «ةئمو نیرشعو ثالث هنس يرهزلا انیلع مدق .فصنو نیرهشو ةرشع تس نبا
 .«تامو

 نسبا نع «ينيدملا نب يلع يل لاق :لاق ؛يراخبلا نع حيحصلا هدانسإب يقهيبلا هركذ :تلق

 .هب ةلييع

 ىلع ""هسلجم ناكو كنم رغصأ ملعلاب ًالاع تيأر ام :لوقي يرهزلا ناكو» :ىقهيبلا لاق

 .هثدحيو هذخف
 يدبي "۳"هعمسی !؟ةنس ةرشع عبرأ يرهزلا بحص نم عامسو اذه عامس نيب مكف (

 .هرركيو ۳ هینثیو هدیعیو ثيدحلا

 اذه وري مل هنأ هباتک يف رظن نم مهوأ- يواحطلا :ینعی- خیشلا اذه نأ بیجعلاو

 ثيدح نم بابلا رخآ يف هاور مش !ديزي نب سنويو ةنييع نب نايفس ريغ يرهزلا نع ثيدحلا
 .«يرهزلا نع دعس نب ميهاربإ

 نع رمعمو ريثك نب ناميلسو دعس نب ميهاربإ قيرط نم حيحصلا هدنسب هقاس مث

 ۱ .يرهزلا
 ةياور ىلع اوعمجأ دق مهتاقثو يرهزلا باحصأ ظافح نم ةعامج ءال ؤهف» :يقهيبلا لاق

 لصأ نأ ىلع مهتياور لدت امفأ «يليألا ديزي نب سنوي هاور امك ی ینلا ظفل نم ثيدحلا اذه

 !؟هنيبع نبا هاور ام نود اوور ام ثیدحا

 يف ی عطقي ناب ؛نیظوفح انوکی نأ لمتحیف كي هللا لوسر لعف نع هنع هاور نم امآو

 ةرمو هلوقلا نود لعفلاب ةنييع نبا هیدژیف .«ادعاصف رانید عبر يف عطقلا» :لوقیو «رانید عبر

 .ه.ا «لعفلا نود لوقلاب

 لّوع لیلعتلا اذه یلعو» :(۱۰۲/۱۲-۱۰۳) «يرابلا حتف» يف رجح نبا ظفاحلا لاقو

 = .(عطقي ناک» :ظفلب ةنيبع نبا نع یلعالادبع نب سنوي نع ثيدحلا جرخأف «يواحطلا

 .«!سلجي» :(478/4) «رصتخلا» يف ()

 .(!هعمسف) :(رصتخملا» يف (ب)

 .(«!هبسنيو» :«رصتخلا» يف (ت)
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 نبا نع يليالا ديزي نب سنوي ينربخأ :بهو نبا ينثدح :لاق ؛ينوكسلا

 يبنلا جوز- ةشئاع نع «نمحر لا دبع تنب ةرمعو «ريبزلا نب ةورع نع .باهش

 .«اًدِعاّصف رانید عبر يف قراثسلا دي عطقت» :لاق هي هللا لوسر نع تو

 نوكي نأ لمتحيف «هيف عطق امع تربخآ امنإ ةشئاع نأل ؛هيف ةجح ال ثيدحلا اذه :لاقو =

 5 يبنلا ناک» :تلاقف انید عبر اهدنع ناكف كاذ ذإ هيف مطقلا عقو ام تموق اهنوکل ؛كلذ

 .رثکآ ذئموي ةميقلا نوکت نأ لامتحا عم «رانید عبر يف عطقی

 میوقتلا فالتخاف :اضیاو ءدرجلا اهنظ ىلإ ةدنتسم كلذب ةشئاع مزجت نأ داعبتساب بقعتو

 ةعبرآ موق دنع نوکی ثيحب ؛شحافلا توافتلا اذه توافتی نأ ةداعلا يف لاحم نکل ؛انکم ناك ناو

 یعداو ءابلاغ لثلا غلبي الو «لیلق صقن وأ هلیلق ةدايزب توافتی امنإو «نيرخآ دنع هتمیق فاعضآ
 طرش نم نأب درو هظفل يف هنع ةاورلا فالتخال ؛ثيدحلا اذه يف یرهزلا بارطضا يواحطلا

 انه وهو .حجارلاب ذخألا نيعتيو ءالف ؛اهضعب عجز اذإ امأف هوجو ىواستت نأ :بارطضالا

 يف ةيعرش ةدعاق ريرقت ىلع يي ينلا ظفل نع هوركذ يرهزلا نع ةاورلا لج نآل ؛كلذك
 ىلعو «ىلوأ ةعامجلل ةقفاوملا هتياورب ذخألاف ؛ةرات مهقفاوو ةرات ةنييع نبا مهفلاخو «باصنلا

 يواحطلا لقن امأو هطبض نم ةياور يف كلذ حدقي الف ؛هيف برطضا ةنييع نبا نوكي نأ ريدقت

 مهرثكأ لب «مهدنع هيلع اقفتم سيلف ؛سنوي ىلع يرهزلا يف ةنييع نبا نومّدقي مهنأ نيثدحلا نع
 حلاص نب دمحأو «نيعم ني ىيحي :يرهزلا يف نايفس ىلع سنوي ميدقتب مزج نغو «سكعلا ىلع

 هيلع لزنيو ءرفسلا يف هلمازي ناكو ءةنس ةرشع عبرأ يرهزلا بحص سنوي نأ ركذو ءيرصملا
 .ارارم يرهزلا نم دحاولا ثيدحلا عمسي ناك هنأ ركذي ناكو «ةليأ مدق اذإ يرهزلا

 يتلا يف تامف يرهزلا عجرو «ةئمو نيرشعو ثالث ةنس هنم عمس امنإف ؛ةنييع نبا امأو

 نوكتف ؛امهتياور نيب ةضراعم الف ؛سنوي نم يرهزلا يف حجرأ ةنيبع نبا نأ مس ولو ءاهدعب

 يتأتسو- ةعامج ةرمع نع ةياورلا يف يرهزلا قفاو دقو ءاعم لوقلاو لعفلاب تربخأ ةشئاع
 .-هللا ءاش نإ مهتاياور

 ؛هيأر ىلع هبارطضا عم يرهزلا ثيدحب جتحا نم ىلع هباع اميف يواحطلا عقو دقو

 هللا لوسر عسطق» :لاق ؛سابع نبا نع ؛ءاطع نع «ىسوم نع «قاحسإ نب دمحم ثيدحب جتحاف
 يئاسنلاو دمحأو -هل ظفللاو- دواد وبآ هجرخآ «-مهارد ةرشع وأ- رانید هتمیق نجح يف الجر

 .«يرهزلا ثیدح نم بارطضالا يف دشآ وهو «مكاحلاو
 .رومأم ريغ هرظناف نوکذلا بارطضالا -هللا هحر- لّصف مث
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 نب ديزي انث :دمحم نب زيزعلا دبع انث :مكحلا نب رشب انثدح ٠-

 E/IIAE) /۱۳۱۳/۳) (هحيحصا يف ملسم مامإلا هجرخأ - حيحص هدانسإ 0

 نم (۲۵/۸) (ىربكلا ننسلا» يف يقهيبلاو oY)» /۱۱) «ىلحملا» يف مزح نبا هقيرط نمو-

 .هب مكحلا نب رشب :الاق ؛نمرلادبع نب دمحم نب هللادبع قيرط
 :يدرواردلا دمحم نب زيزعلادبع عباتو

 نئسلا!و ء(٠۸-۷۹ /۸) (ىبتجملا» يف يئاسنلا هجرخآ :مزاح يبأ نب زیزعلادبع ١-

 (هحیحص) يف ةناوع وبأو «يكملا -روبنز نب دمحم- حلاص وبأ انث :(۷۳۷۰/۲۵ /۷) «یرکلا

 نب دمحم انث ٠٦١(: /۳) «راثالا يناعم حرشا يف يواحطلاو «دينجلا نب دمحم انث )5/١١(:

 ليعامسإ نب دمحم قيرط نم (۳۸۱/۲۳-۳۸۲) (ديهمتلا» يف ربلادبع نباو «يكملا سيردإ

 .هب مزاح يبأ نبا نع امهالك «يديمحلا نع مهتثالث ؛يذمرتلا

 ۳ (۸۰/۸) (ىبتجا) يف يئاسنلا هجرخآ : ينيعرلا يرجحلا ""ناملس نب نمحر لادبع -۲

 يف ةناوع وبأو «-حّرَسلا نب ورمع نب دمحأ- رهاطلا وبأ انث ۲١/ ۷۳۷١(: /۷) «ىربكلا ننسلااو

 نع .بهو نب هللادبع ان :الاق ؛یلعالادبع نب سنوي انث :(1۲۱۷ /۱۱۳ )٤/ (هحيحصا)

 .هب نمح ر لادبع

 نب دمحم انث ٠٦١(: /۳) «راثالا يناعم حرش» يف يواحطلا هجرخآ :دعس نب ثيللا -۳

 مهتثالث ؛بیعش نب بلطم قيرط نم (۳۸۲/۲۳) «دیهمتلا» يف ريلادبع نباو «يكملا دهفو ةميزخ

 .هب ثيللا نع «يرصملا حلاص نب هللادبع نع
 يف رذنملا نبا هجرخأ :يرصملا -ماللا فيفختو «فاكلا حتفب- يعالكلا ديزي نب عفان ٤-

 يبأ نب ماس نب دمحم نب مكحلا نب ديعس نع «ةريغملا نب نالع ان 1١4(: /۳۳۰ /۱) «عانقإلا»

 .هب عفان نع ءيحمجلا میرم

 «هحيحصا يف ملسم هجرخأ :ةمرخم نب رویا نب نهرلادبع نب رفعج نب هللادبع -۵
 /۲) «هدنسم) يف هيوهار نب قاحسإو ءروصنم نب قاحسإو ىنثملا نب دمحم ان ۲ ))

 /۱۱۳ /14) (هحیحصا يف ةناوع وبأو «-(۱۳۱۳ /۳) «هحیحص) يف ملسم هنعو- (۹۸۵ ٤

 مهتعبرأ ؛قوزرم نب ميهاربإ انث :الاق ۱۵ /۳) (راثآلا يناعم حرش» يف يواحطلاو ۵۲

 = .هب يمرخملا رفعج نب هللادبع نع «يدقعلا -ورمع نب كلملادبع- رماع يبأ نع

 !«نامیلس» ىلإ «ىبتجملا» يف تفرحت ()

 .!داما نب هللأدبع نب ديزي :مسأ هنم طقس (ب)
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 .هب يمرخملا نع «يناوطقلا دلخم نب دلاخ :يدقعلا رماع ابأ عباتو =

 ديعسو يملسلا فسوي نب دمحأ انث :(1۲۱۵/۱۱۳/6) «هحیحص» يف ةناوع وبأ هجرخأ

 وبأو «رمعم نب ورمع قيرط نم (۳۳۷۱۹/۱۱۲/۳) «هننس» يف ینطقرادلاو «ةيمأ وبأو دوعسم نبا

 (017 /۳۸۵ /5) «راثآلاو ننسلا ةفرعم» يف يقهيبلاو ۲۱۰/۱۱۳ /۵) «هحیحص) يف ةناوع

 .هب دل نب دلاخ نع مهتسخ ؛يرودلا دمحم نب سابع نع

 ينب لوم -هللادبع نب نمحر لادبع- ديعس وبآ :يناوطقلا ادلاخو يدقعلا رماع ابآ فلاخو

 1 !(ةرمع) هدنس نم طقسأ نكل ؛هب يمرخملا رفعج نب هللادبع نع هاورف .مشاه

 دمحأ هجرخآ )٤۱/ ۲٤۸/  ۲٤۲۷۲١و٩۹ع ۷۲۰۱/۲ ۲(.

 - دیعس يبآ نم قشوآ مهو ءاددع رثکآ مهنال ؛حصأ نيلوألا ةياور نأ كش الو :تلق

 رکذ ظوفحاف ؛«اطخأ ابر قودص» :«بیرقتلا» يفو هيف ملکتم وهو امیس ال -مشاه ىنب ىلوم

 .هیف (ةرمع)

 :داها نب هللادبع نب ديزي عباتو

 ١ - دمحأ هجرخآ :-ةقث- يناسغلا ةثراح نب سيق نب ىيحي نب ىيحي )٤١/ ٦٠-

  «(010/۱«یرغصلا ننسلا»و :.(555 /۸) (ىربكلا ننسلا» يف يقهيبلاو )۳۰۷/۳/

  ۰دشار نب دمحم نع «-مساقلا نب مشاه- رضنلا وبآ انث :الاق ؛مركم نب نسحلا قيرط نم

 .هب ىيحي نع «يلوحكملا
 .هلبق اب حيحص وهو «دشار نب دمحم يف ريسيلا مالكلل ؛نسح دنس اذهو :تلق

 قیرط نم )١177/7( «راثآلا يناعم حرش» يف يواحطلا هجرخآ :قاحسإ نب دمحم -۲

 .هب قاحسإ نبا نع امهالك ؛یهولا دلاخ نب دمحأ قيرط نم (۲۵۵/۸) يقهيبلاو «ريشب نب میشه

 .تاعباتملا يف هب سأب ال نكل ؛نعنع دقو «سلدم قاحسإ نباو :تلق

 لو ءافوقوم هب نمرلادبع تنب ةرمع نع هاورف ؛هللادبع هنبا :مزح نب ركب ابأ فلاخو
 .هعفري

 قیرط نم (۷۳۷۷/۲۰/۷) «یرکلا نتسلا»و ۸۰ /۸) «یبتجما» يف يئاسنلا هج رخ

 -۲۸۰/۱۷۱/۲) «دنسملا»و ۱4۹/7-۱9۰۱(۰) «مألا» يف يعفاشلاو مساقلا نب نهرلادبع

 يناعم حرشا يف يواحطلاو ۲۷١(-. /۸) «یرکلا ننسلا» يف يقهيبلا هقيرط نمو- (هسترت

 هلادبع نب ییحم قیرط نم (۲۷۲/۸) یقهیبلاو .بهو نب هللادبع قیرط نم )١77/7( «راثالا

 1334 /۱6۷-۱6۸ /۳) هل «أطوملا» يف اذهو- سنا نب كلام مامالا نع مهتعبرآ ؛ريكب نبا

 = ,يرهزلا بصصم يبأ ةياور - ۲ /۳۲ - ۳۱/۲و «يشيللا ىيحي نب ىيحي ةياور
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 .هب مزح نب ركب يبآ نب هللادبع انث :-(ينابيشلا نسحلا نب دمحم ةياور -1۸۷ /۲۳۸و-

 .هنايب يتأيس امك ؛عوفرلا -انيقي- فلاخي ال وهو .دانسإلا حيحص فوقوم اذهو :تلق

 :اكلام مامإلا عباتو

 يبأ نباو ۰۱۸۹۱6 /۲۳۵/۱۰) «فنصلا» يف قازرلادبع هجرخأ :يروثلا نايفس - ١

 .هب يروثلا نع امهالك ؛حارحلا نب عيكو انث )81١577/1417/7/4(: «فنصملا يف ةبيش

 هقيرط نمو- (۲۸۰/۱۳۶/۱) (هدنسم) يف يديمحلا هجرخآ :ةنییع نب نايفس -۲

 «خيرأتلاو ةفرعملا» يف يوسفلا نايفس نب بوقعيو ۰۱۱۵ /۳) ؛راثالا يناعم حرش» يف يواحطلا

 نباو «-(0170 /5//741-888) (راثآلاو ننسلا ةفرعم» يف يقهيبلا هقيرط نموح 50

 .-(۳۵۸۸/۱۵۸/۲) (راكذتسالا)و ۰۳۸۱ /77و ۳۷۸-۳۷۷ )١5/ «دیهمتلا» يف ربلادبع

 :هفقو ىلع ركب يبأ نب هللادبع عباتو

 )١57/8- «اطولا» يف سنأ نب كلام مامالا هجرخآ :يراصنألا ديعس نب ىيحي -أ

 يرهزلا بعصم يبأ ةياور - ۱۷۹۱/۳۱/۲ و .يشيللا ىيحي نب ىيحي ةياور - ۷

 ننسلا»و (۷۹/۸) «یبتجا» يف يئاسنلا هقبرط نمو- (مساقلا نبا ةياور -44۹/۵۱"و

 «يريبزلا هللادبع نب بعصم ثیدح» يف يوغبلا مساقلا وبأو ۰۷۳۷/۲۵ /۷) «یربکلا

 نب كلام مامالا يلاوع ىلع هدئاوز» يف يماحشلا رهاط نب رهاز هقيرط نمو- (۱۷۷ /۱۲۰)

 ا(هحيحص) يف نابح نباو ٠١١(« /۳) ؛راثآلا يناعم حرش» يف يواحطلاو )۲١۸/ ۴١(-. «سنأ

 ((757/6957) «ًاطوملا دنسم» يف يرهوجلا مساقلا وبأو «(«ناسح- 16 ۱ /۱۰)

 ةفرعماو ۳٠۰۸/ ۳۲١۷(« /۳) «ىرغصلا ننسلا»و ۲۱۲/۸(۰) (ىربكلا ننسلا» يف ىقهيبلاو

 .-(9۱۳/۳۸۸/۱) (راثآلاو نئسلا

 .«تيسن امو دهعلا يلع لاط ام» :كلام ظفلو

 .«ملعأ هللاو «عوفرم ثيدحلا نأ ىلع ليلد ديعس نب ىيحي ةياور يفو» :يئاسنلا لاق

 لوقل ؛حيحصلا ليلدلاب دنسم ثيدح اذه» :(۳۸۰ /۲۳) اديهمتلا» يف ريلادبع نبا لاقو

 .(!؟ادنسم هريغو يرهزلا هاور دقو فيكف «تيسن امو يلع لاط ام :ةشئاع

 هنكل ؛ًاحيرص هعفر نكي مل نإ وهو» :(۱۰۲/۱۲) ؟يرابلا حتف» يف رجح نبا ظفاحلا لاقو

 .«عوفرملا ىنعم يف
 ةياورب- ةعوفرملا- ةمدقتملا مزح نب ركب يبأ ةياور لعاف ءيواحطلا اذه نع لفغ دقو

 .ابيرق هيلع درلا يتأيسو !ةفوقوملا -هذه- ديعس نب ىيحي ةياورو هنبا

 = :اکلام عباتو
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 /۷) «ىربكلا ننسلااو ۷۹/۸(۰) «ىبتجملا» يف يئاسنلا هجرخآ :كرابملا نب هلئادبع - = ١

 .هب كرابملا نبا نع ءرصن نب ديوس انث :(۷۳۷۱ 4

 .(81 5٠/417١ /9) «فنصملا» يف ةبيش يبأ نبا هجرخأ :ناميلس نب ميحرلادبع -۲

 /۷) «ىربكلا ننسلا»و ء(۷۹ /۸) (ىبتجلا» يف يئاسنلا هجرخأ :سيرد] نب هللادبع -۳

 .هب سيردإ نبا نع «ينادمهلا -ءالعلا نب دمحم- بيرك وبأ انث :(۷۳۷۲ ۶

 نب بوقعي هنعو- 1١15/ 758٠١( /۱) «هدنسم» يف يديمحلا هجرخأ :ةنيبع نب نايفس - ع

 (راثآلاو ننسلا ةفرعم» يف يقهيبلا هقيرط نمو- (۷۳۱/۲) «خيرأتلاو ةفرعملا» يف يوسفلا نايفس

 يف رلادبع نباو (۱۱۵/۳) «راثآلا يناعم حرشا يف يواحطلاو -(۵ ۱۳۵/۳۸۸۳۸۷ /۰)

 يف يئاسنلاو نت (۳۵۸۶۸/۱۵۸/۲6) «راکذتسالا»و ۳۸۱/۲۳(۰و ۳۷۸-۳۷۷ ١/ 5) «دیهمتلا)

 يف نابح نباو .دیعس نب ةبيتق انث :(۷۳۷۳/۲۵/۷) «ىربكلا ننسلا»و «(۷۹ /۸) «یبتجا»

 ؛يرهوجلا ديعس نب ميهاربإ قيرط نم («ناسحإ»- 4415 /۳۱۵/۱۰-۳۱۲) «هحیحصا

 .هب ةنييع نب نايفس نع مهتثالث
 نب سنوي انث :(۱۱۵/۳) «راثالا يناعم حرش» يف يواحطلا هجرخآ :ضايع نب سنأ -0

 .هب سنأ نع «ىلعألادبع
 .ًاعوفرم هب ديعس نب ىيحي نع هاورف ؛راطعلا ديزي نب نابأ :مهفلاخو

 نسب ديزي انث :(۷۳۷۰/۲/۷) «یرکلا نئسلا»و ۷۹/۸(۰) (ىبتجملا» يف يئاسنلا هج رخآ

 نع امهالك ؛ةيزخ نب دمحم انث ١74(: /۳) «راثآلا يناعم حرش» يف يواحطلاو «لیضف نب دمحم

 .هب نابآ نع «يديهارفلا ميهاربإ نب ملسم

 .اعوفرم هب ىيحي نع ةبورع يبأ نب ديعس :نابأ عباتو
 نسحلا انث :(۷۳۱۹/۲۶/۷) (ىربكلا ننسلا»و ««(79/) ایبتجا» يف يئاسنلا هج رخأ

 نسب ىيحي قيرط نم (01127/784/5) ؛راثآلاو ننسلا ةفرعم» يف يقهيبلاو «ينارفعزلا دمحم نبا

 .هب ديعس نع «فافخلا ءاطع نب باهولادبع نع امهالك ؛بلاط يبأ

 «تارينلا بکاوکلا» يف امك ؛هطالتخا لبق ةبورع يبأ نبا نم عمس باهولادبعو :تلق

 ١95(. ص)

 .«(أطخ ديعسو نابآ ثيدحو «-فوقوملا :ىنعي- باوصلا وه اذه» :يئاسنلا لاق نكل

 تاعباتم نم مدقت اب حيحص وهف ؛-مدقت امك- انمض كلام مامالا امهعبات نكل :تلق

 نمرلادبع نب دمحم قیرط نم يتأيس امو مزح نب ركب يبأو ءيرهزلا :ظافحلا ةمئالا
 = .راسي نب ناميلسو «يراصنألا
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 هجرخأ :يليالا ميكح نب قيزرو “یی وخأ- يراصنألا ديعس نب هر ُدِْبَع -ج « ب =

 «خيرأتلاو ةفرعملا» يف يوسفلا نايفس نب بوقعي هنعو- (۲۸۰/۱۳۶/۱) «هدنسم) يف يديمحلا

 ,-(0170 /7//741-788) «راثآلاو ننسلا ةفرعم» يف يقهيبلا هقيرط نمو-ح (۷)

 ۳۷۸-۳۷۷ )۱٤/ (ديهمتلا» يف یلادبع نباو ۱۵ /۳) «راثآلا يناعم حرش) يف يواحطلاو

 ننسلااو ۰۷۹ /۸) «یبتجما» يف یئاسنلاو ۳9۸۸-۰ /۱۵۸/۲) «راكذتسالا»و ۳۸۱(۰ /۲۳و

 /۳۱۵/۱۰-۳۱۲) «هحیحص» يف نابح نباو ءديعس نب ةبيتق انث :(۷۳۷۳ /۲۵/۷) «یرکلا

 نع «ةنييع نب نایفس نع مهتئالث ؛!”يرهوجلا دیعس نب ميهاربإ قیرط نم («ناسحإ»- 0

 .هب قيررو هبر دبع

 لعأ دق ناكو «فقولاب مزح نب ركب يبأ ثيدح لعأ -هللا هحر- يواحطلا نأ مدقت

 ةمثألا مالك نم هنهوو همالك ءاهو -هللادمحب- انيب نكل ؟"بارطضالاب قباسلا يرهزلا ثيدح
 .ديعن الف ءظافحلا

 - 414-441 /4) «تايفالخلا» يف يقهيبلا لاق دقف ؛-هذه- ركب يبآ قيرط هلالعإ امأ

 مزح نب ركب يبأ نب هللادبع نأب مرح نب ركب يبأ ثی دح -یواحطلا : ينعي للعو» : (هرصتخم

۲ ۱ ۱ 5 
 نع ةرمع نع ثيدحلا اذه اوور ميكح نب 2 قيزرو «دیعس نب هبر دبعو «ديعس نب ىيحيو

 هوفلاخ نيذلا نأو «ثيدحلا اذهب درفتي مزح نب ركب ابآ نأ مهوي مالك يف ذخأو ءافوقوم ةشئاع

 .ةدابعلا يف هداهتجاو ء«ننسلاو ءاضقلاب هملع يف مزح نب ركب يبأ لاح ملعي لو

 يبأ دنع ناك ام ءاضقلا ملع نم ةنيدملاب دحأ دنع نكي مل :لاق هنأ ؛كلام مامإلا نع انيور

 .مساقلاو ةرمع دنع نم ملعلا هل بتكي نأ هرمأ زيزعلادبع نب رمع نأ ركذو ءمزح نب ركب

 مساقلاو ةرمع نع ملعلا ةباتك يفو ءاضقلا يف هدمتعي زيزعلادبع نب رمع ناك اذإف

 باهش نبا :هرهد يف سانلا ظفحأ هعبات دقو ؟اهنع يوري اميف نحن هدمتعن الفأ ؛امهريغو

 .. ةرمع نع امهريغو يراصنالا نهرلادبع نب دمحمو «راسی نب ناميلس :امهعباتو «یرهزلا

 = عم اتجرخ نیتللا نیتالولا ةصق ةرمع نع یور هناف ؛رکب يبأ نب هللادبع ةياور امأو

 نب هير دبع» :ظوفحاو «ةذاش ةياور يهو !«دیعس نسب هبر دبع» :لدب ؛دیعس نب دعس» :لاق نکل ()

 .(ب/۹۹ ق / 0 ج) «للعلا» يف ينطقرادلا هلاق ؛-نابح نبا خيش- ماطسب نب دمحأ نب نيسحلا نم مهولاو دیس

 بصعتلاو دیلقتلا نم يخآ رذحاف !!يفنحلا ينامكرتلا نبا :-بهذملل ةيمحو ابصعت- هدلقو (ب)

 .هللاب اذایع نش امهناف ؛یهذلا

 .!!«نیزرا :(4۳۹/4) «تايفالخلا رصتخ» يف (ج)
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 :"تلاقو «هدي تعطقف هب ترمأ اهنأو "امهنم قرس يذلا دبعلاو -اهنع هللا ىضر- ةشئاع

 .ادعاصف رانید عبر يف عطقلا

 .«اذه لثمب ظافحلا ثيدح للعي الف ءاهتياور نود اهاوتفو ""اهئاضق ىورف

 نب ركب يبأ ثيدح خيشلا اذه للعو» :(۳۸۷-۳۸۹ /5) «راثآلاو ننسلا ةفرعم» يف لاقو

 ميكح نب قيزرو «دیعس نب هبر دبعو .ليعس نب یو رکب يبأ نب هللادبع هنبا هاور امب مزح

 .افوقوم ةشئاع نع ةرمع نع ثيدحلا اذه

 نسيذلا نأو .ثیدحا اذهب درفتي مزح نب ركب ابأ نأ هباتك يف رظن نم مهوي مالك يف ذخأو

 !اظفحو اناقتإ دشأو ءاددع رثكأ هوفلاخ

 .هبر ةدابع يف هداهتجا ةدشو «ننسلاو ءاضقلاب هملع يف مزح نب ركب يبأ لاح "ملی لو

 ام ءاضقلا ملع نم ةنيدملا لهأ نم دحأ دنع نكي مل :لاق هنأ ؛سنأ نب كلام نع انيور

 ةرمع دنع نم ملعلا هل بتكي نأ هرمأ زيزعلادبع نب رمع نأ ركذو .مزح نب ركب يبأ دنع ناك

 اجر ءاضقلا يف هدمتعي زيزعلادبع نب رمع ناك اذإف .. دمحم نب مساقلاو نهرلادبع تنب

 ءاهنع هاور اميف هدمتعن الفأ ؛اهريغو ةرمع نع هل ثيدحلا هبتك يف هدمتعي مث «ةنيدملاب نيملسملا

 راسي نب ناميلس :هعباتو يرهزلا باهش نب ملسم نب دمحم :هرهد يف سانلا ظفحأ هعبات دقو

 ۱ .ةرمع نم امهریغو يراصنالا نمحرلادبع نب دمحو

 :ةنييع نسب نایفس نيب ثيدحلا اذه يفف ؛هریغو ديعس نب یبجم نع كلذ يف يور ام امأو
 .يديمحلا هاكح امك ؛هنم ًالوق الإ يبلا ىلإ هعفر يرهزلا نأ

 !نايفس ةياور نم خيشلا اذه هدمتعا ام فالخ اذهو

 كلام هاور كلذكو «عفرلا ىلإ راشآ ديعس نب ىبحي نأ ربخأو مهظفحآ يرهزلا نأ نيبو

 ... ىيحي نع سنأ نبا

 نع هذخأ نمع يردأ الو ءاعرفرم ديعس نب ىبحي نع ©ةبورع يبأ نب ديعس هاور دقو
 = .. ییک

 .«!اهنم» :«رصتخملا» يف ()

 ."!لاقو» :«رصتخملا» يف (ب)

 .«اهاضق تورف) :«رصتخملا» ىف (ت)

 .«!ملعن» :«عوبطملا» ۲ (ث)

 .(!نم» :(عوبطملا) يف (ج)

 !!ةيناتحتب !٠ ةيورع» :«عوبطملا» يف (ح)
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 الو ینلا تعمس اهنآ :ةشئاع نع «ةّرمَع نع «دمح نب ركب يبآ نع «يداحلا

 .«اًدِعاصف رانید عبر يف الإ قراسلا دی عطقت ال» :لوقی
 | سا

 :بهو نبأ انربخأ :بهو نب نهرلا دبع نب دهآ انئدح -۱

 .ییجب نع ةبعش نع ربحا نب لدبو «ىيحي نع ديزي نب نابأ :-ًاضيأ- هدنسأو =

 يف نورصتقی "اوناک ةاورلا ءالؤهف يي ينلا نع هيورتو كلذب يفت ةشئاع تناكو

 .اهنم ةدحاو لكب ةجحلا مايقل ؛اهتياور ىلع ةرمو ءاهاوتف ىلع ةرم ةياورلا

 عم اتجرخ نيتللا نيتالوملا ةصق ةرمع نع ىور هنإف ؛ركب يبأ نب هللادبع ثيدح امأو
 .ادعاصف رانيد عبر يف عطقلا :تلاقو «هدي تعطقف هب ترمأ اهنأو ءامهنم قرس يذلا دبعلاو ةشئاع

 تنب ةرمعف ؛ِةَو ينلا نع هيورتو ءاهرمع لوط هب يتفتو كلذب يضقت تناك ةشئاعف

 -رابخألا ةلقنو ةاورلا ةداع امك- اِ ينلا نع اهتياور ةرمو ءاهاوتف ةرم ىورت تناك نمحرلادبع
 .«اذه لثمب تاقثلا ظافحلا ثيدح للعي الف

 ةياور ليلعت يواحطلا لواحو» :(۱۰۲/۱۲) «يرابلا حتف» يف رجح نبا ظفاحلا لاقو

 لشم يف فوقوملا نأ ىلع «هدلو نم ملعأو نقتأ ركب وبأو «ةفوقوملا هدلو ةياورب ةعوفرملا ركب يبأ
 .یوتفلا قيرط ىلع لومحم فوقوملا نآل ؛عوفرملا فلاخي ال اذه

 فيعضت انه مارو ءرخآ عضوم يف ركب يبأ نب هللادبع فعض يواحطلا نأ بجعلاو

 .(!!هتياورب ةميوقلا قیرطلا

 ١ «هحیحصا يف ملسم مامالا هجرخأ - حيحص هدانسإ )۱۳۱۳-۱۳۱۲/۳/

 7” 4(: «راثآلا يناعم حرش) يف يواحطلاو «ىسيع نب دمحأو يليألا ديعس نب نوراه انث

 )۱1۶/۲(: يف يئاسنلاو ۰۳/۱۸۶ /۱۳۱۲/۳-۱۳۱۳) ملسمو «ىلعألادبع نب سنوي انث

 ننسلا ءفرعم» يف ىقهيبلاو ۰۷۳۸۳ ۲۷-۲۸ /۷) «ىربكلا نئسلا»و ۰۸۱ /۸) «یبتجا)

 نب دمحأ- رهاطلا وبآ انث :اولاق ؛سنوی نب دمحم نب هللادبع قیرط نم (۵۱۳۱/۳۸4/7) «راثالاو

 ینطقرادلاو «جرفلا نب غبصأ نع (۲۱۰ /۷) «ریبکلا خیراتلا» يف يراخبلاو تحرسلا نب ورمع

 بوقعی نب دمحمو «مکحادبع نب هللادبع نب دمحم قیرط نم (۳۳۸/۱۱۱/۳) «هننس» يف

 (هحيحص») يف نابح نباو «يريبزلا )٠١/  = - 114/۳۱۵ةفرعم» يف ىقهيبلاو («ناسح]»

 «راثآلاو نتسلا )5/  )011 /۳۸١مهتينامث ؛يرْهَلا -دواد نب ناميلس- عيبرلا يبأ قيرط نم
 .هب -هل «أطوملا» يف اذهو- بهو نب هللادبع نع =

 سهم ع4 م سه عا هاش © او تس ته و او کا ش9 و او »#8 نها #

 .«!ناک» :«عوبطملا» يف ()
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 .هب ةمرخم نع يندلا دمحم نب ةمادق :بهو نبا عباتو =

 ركب وبأ انث :(۷۳۸۵/۲۸/۷) «یرکلا نئسلا»و ۸۱/۸(۰) «یبتجما» يف یئاسنلا هج رخآ

 نباو «يناغصلا قاحسإ نب دمحم انث :(1۲۱۸/۱۱۳/6) «هحیحص يف ةناوع وبآو «قاحسإ نبا

 مهتثالث ؛يفوعلا دعس نب دمحم انث 211١(: /۲۸۸و ۵4۰ /۲۸۷/۱-۲۸۸) «مجعلا» يف يبارعألا

 .هب ةمادق نب دمحم نع

 .هب جشألا نب هللادبع نب ريكب نع .بیبح يبأ نب ديزي :ريكب نب ةمرخم عباتو
 ىلماحملاو ۰۷۳۸۲ /۲۷ /۷) «ىربكلا ننسلا»و ۸۰-۸۱ /۸) «ىبتجملا» يف ىئاسنلا هجرخأ

 یرهزلا دعس نب هللاديبع انث :الاق ؛-(۳۳ ۸/۱۱۱ /۳) «هننس» يف یتطقرادلا هنعو- «ىلامألا» يف

 .هب ديزي ينث :قاحسإ نب دمحم نع «هيبأ نع ءيرهزلا دعس نب ميهاربإ نب بوقعي نع

 دعب نسح هيلإ دنسلاو «ةمرخمل بيبح يبأ نب ديزي نم ادج ةيوق ةعباتم هذهو :تلق
 .يتأيس ال ةمهلا ةعباتملا هذه ظفحاف .ثیدحتلاب قاحسإ نبا حيرصت

 :حدقی ال اب اذه انثیدح لأ دقو

 نب ةمرخم ثيدح امآو» :(07817/-7857/5) «راثالاو ننسلا ةفرعم» يف يقهيبلا مامإلا لاق

 ءائيش هيبأ نم عمسي | هاب -يواحطلا : : ينعي - خيشلا اذه هللع هنإف ؛«هيبأ نع جالا نب يكب

 .«هیبآ بتك عامس راكنإ نم هنع يكح اب جتح

 كلام باتك يف تأرق :لاق ؛سیوآ يبأ نب ؛ ليعامسإ نع حيحصلا هدنسب يقهيبلا ىور مث

 ءةضورلا يف ريكب نب ةمرخم بنج ىلإ تمق ىتح .فوفصلا تليصو :لاق كلام طخم سنا نبا
 :لاقف «كيبأ نم كيبأ نع يورت يتلا رابخألا هذه عمست مل كنإ :نولوقي سانلا نإ :هل تلقف

 برو يسب نم اهتعمس دقل ؛ريقلاو ربنا اذه برو ؛يبأ نم اهتعمس دقل ؛ربقلاو یا اذه برو

 .-اثالث- ىبأ نم اهتعمس دقل ؛ريقلاو ربنلا اذه

 نم ءايشأ ةعيبر هيلع ضرعو «هيبأ نم عمس ةمرخم :لاق هنأ ؛ىسيع نب نعم نع انيورو

 .راسي نب ناميلس يأر

 ذخآ اغاو- ريكب هيبأ نع «أطوملا» يف لسرأ اميف سنأ نب كلام هدمتعا دق» :يقهيبلا لاق

 نب دمحأ هقثوو «حیحصلا» يف هيبأ نع هثيداحأ جرخأف ؛جاجا نب ملسم هدمتعاو .-ةمرخم نع

 .ينيدملا نب يلعو لبنح

 هللاو- عيمجلا نود ضعبلا عامس :هراكنإ نم هنع يكح اب دارملا نوكي نأ لمتحيف

 -  لجرلا- هيبأ بتكب ءاج دق سيلأ ؛راكنإلا نم هنع يكح ام ىلع رمألا نأ "به مث «-ملعأ
 NIHR ©# 89 8 8 + سه ها اه شاش 8 # © سه #

 ,(!!بهذا) :«عوبطلا» (1) ٤
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 اهنأ : ةَرْمَع نع «راسپ نب ناميلس نع «هيبآ نع سکب نب ةمرخ ' "ینربخآ

 الإ بلا عّطقت ال» :لوقي هلي هللا لوسر تعمس اهنآ :ثدحم ةشئاع تعمس

 .«ةقوف اّمف رانيد عبر يف

 نيسح انت :ديعس نب ثراولا دبع انث :ةدعسم نب دیه انئدح -۲

 ىلع عطقلا ثيدح نم هيبأ باتك يف دجو ام انلدي امفأ ؟ثي ثيداحألا كلت اهيف اذإف .-حلاصلا =

 .1؟”ثيدحلا ظفل يف يرهزلا باحصأ ربكأ ةرْمَع نع راسي نب ناميلس ةعباتم
 ريكب نب ةمرخم نأب ناميلس ثيدح للع» :(هرصتخم - )٤/ ٤۳۹( «تايفالخلا» يف لاقو

 در هن يكد امم ساوه نم عمسي مل «ناميلس نع یا نع ءاور يذلا حشألا نب

 .هيبأ بتك عامس هراكنإ

 بنج ىلإ تمق :كلام طخم كلام باتك يف تأرق :لاق ؛سیوآ يبأ نبا نع يور دقو

 كيبأ نع يورت يتلا ثيداحألا هذه عمست مل كنإ :نولوقي سانلا نإ :تلقف «ةضورلا يف ةمرغ

 .-اثالث هنع لوقلا اذه رركو- يبأ نم اهتعمس دقل ربقلاو ربنملا اذه برو :لاق !؟كيبأ نم

 هدمتعاو «ةمرخ نع هذخأ امنإو ءريكب يبأ نع «أطوملا» يف هلسرأ اميف كلام هدمتعا دقو

 .«ىنيدملا نب يلعو «لبنح نب دمحأ هقثوو ؛حیحصلا» يف هثيداحأ جرخأو ؛ملسم

 .ییئدح» :م) يف )١(

 /۷) «ىربكلا ننسلا»و ۰۸۰ /۸) «ىبتجملا» يف يئاسنلا هجرخآ - حیحص هدانس| -۲

 .هب ةدعسم نب دیه انث :(۷۳۸۰ ۷

 «يرقنلا ةرسيم نب نارمع انث :(1۷۹۱/۹۱/۱۲) «هحیحص)» يف يراخبلا مامالا هجرخأو

 نب دمصلادبع قیرط نم (۱۰۱/۱۲) «يرابلا حتف» ين امك ؛«جرختسلا» يف يليعامسإلاو

 ننسلا ةفرعم» يف یقهیبلاو ۲۱۹/۱۱۱۱۳ /6) «هحیحص» يف ةناوع وبأو ثراولادبع

 ؛يرقنلا دعقملا -ورمع نب هللادبع- رمعم ىبأ نع نيقيرط نم ( ۵ /7) «راثالاو

 .هب ثارولادبع نع مهتئال
 .يليعامسالا دنع ثراولادبع نب دمصلادبع ةياور يف ثیدحتلاب ربثک يبآ نب ىبحي حرص دقو

 5 :ملعملا ناوكذ نب نيسح عباتو

 بيبح يبأ نب ديزي ةعباتم نع -هللا همحر- يواحطلا لفغ ملف ؟-ًالزنت- ةروكذملا ةلعلاب انملس (أ)

 .ريثكلا هنع ىور دق وهو «يئاسنلا هخيش دنع اهنإف ؛ال ءاهيلع فقي مل هلعل :لئاق نلوقي الو !؟ةمرخل
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 نع ةرمع نع ,نهرلا دبع نب دمحم نع «رثک يبأ نب ىيحي نع «ملعلا

 .«رانید عبر يف الإ ديلا عطقت ال» ات هللا لوسر لاق :تلاق ؛ةشئاع

 نب دمصلادبع انث :(۲۱۱۱۱/۲۱۹/۳) دمحأ هجرخأ :يذوعلا ىيحي نب مامه > ١-

 .هب مامه نع «ثراولادبع

 نب نوراه نع 7١١( /۷) «ريبكلا خيراتلا» يف يراخبلا هجرخأ :كرابملا نب يلع -۲

 .هب يلع نع «قاحسإ
 «ثراولادبع نب دمصلادبع انث :(۲۱۱۱/۲۳۱/۳) دمحأ هجرخأ :دادش نب برح -۳

 .هب برح نع

 .هدنع ثيدحتلاب ريثك يبأ نب ىيحي حرصو

 /۱۲) «حتفلا» يف امك ؛«جرختسلا» يف يناهبصألا ميعن وبأ هجرخآ :دايز نب لقه -۶

 ١١١(.

 ٠٥- «ىبتجملا» يف يئاسنلا هجرخأ :دانقلا -كلملادبع نب ميهاربإ- ليعامسإ وبأ )۸/ 0۸۱

 .هب دانقلا نع «تَسرُد نب ىيحي انث :(77179/77 /۷) «ىربكلا نئسلا»و

 ليعامسإ يبآ نع هاورف -يصيصلا ناميلس نب دمحم- نيول :تسرد نب یی فلاخو
 !نابو نب نهرلادبع نب دمحم نع :لاق نکل ؛هب دانقلا

 نع ءدعاص نبا انث :(۱۰۱/۱۲) «حتفلا» يف امك ؛«جرختسلا» يف يليعامسإلا هج رخآ

 ۱ .هب نيول
 .«حصآ هلبق يذلاو» :يليعامس رلا لاق

 يف لاقف ؛هیف ةاورلا ضعب طلغ دقو» :(۳۸۵ /7) «راثگلاو ننسلا ةفرعم» يف يقهيبلا لاقو

  نهرلادبع نب دمحم نب نهرلادبع نب دمحم وه اغاو !نابوث نب نهرلادبع نب دمحم نع :هدانسإ
 .«يراصنألا ةرارز نب دعس نبا

 !!ةتبلأ هباتك يف يواحطلا اهركذي ۸/- فسأللو- قيرطلا هذهو ءالاق امك وهو :تلق

 خيشلا اذه هدروي مل -اذه- نهرلادبع نب دمحم ثيدحا :«ةفرعملا» يف يقهيبلا لاق

 .«هغلب ول نأ لی ناك ءيش يأب يردأ الو -يواحطلا :ینعی-

 .«اهللعي ناك اب يردآ امف ؛هل تعقو ولو «يواحطلل مقت مل اهنظأو» :«تایفالخا» يف لاقو

 -(ريبكلا خيراتلا» يف يراخبلا هجرخأ - (هلبق امب حيحص وهو) نسح هدانسإ -۳
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 هرم عي هل :هئدح ةيراج نب ءالعلا نب دوس ل ر نب رج يتاح

 یاست را عبر يف الإ عطق

 . "هب میرم يبأ نب ديعس نع (۲۱۰ /۷)-

 (طسوالا مجعملا» يف يناربطلاو ۲٠۹-١٠٠(« /۷) «ریبکلا هخيرات» يف يراخبلا هجرخأو

 /۳) «راثالا يناعم حرش» يف يواحطلاو «يدزألا بيعش نب بلطم انث ۸۷۱۰/۳۰۰۱ /۸)

 ىيحب نع .-ثيللا بتاك- يرصملا حلاص نب "7 هّلادبع نع مهتئالث ؛ةبيش نب يلع انث 7

 نسب ةملس يبأو هالملا نب دوسألا نع «ةعيبر نب رفعج نع :مهدنعو «هب يقفاغلا بويأ نب

 ۰۰ ةرمع ىلع اولخدف «عطقلا يف اوعزانت مهنآ :سینخ - نب یثکو ةرغلا نب كلملادبعو نهررلادبع

 . تیدحا

 امر قودص» :«بیرقتلا» یو «بويآ نب ىيحي يف ريسيلا مالکلل ؛نسح دنس اذهو :تلق

 :لاقف «ةبيجع ةبيرغ ةلعب قيرطلا هذه یواحطلا لعأ دقو

 ركب وبأ اهنع هاور ام لثم ةرمع نع هريغو نمحر لادبع نب ةملس وبأ هاور دقف : اولاق نإف»

 الص هيقل تلعن الو ءاعامس هنم ةعيبر ني رفع ملم الفا ؛ةملس وب ا امأ :مض ليق ؛دمح نبا

 دق نم ةرمع نع هاور دق ام هب اوجتحتو مک ىلع اذه لثمب اوجتحت نأ مكل زوجي فیکف

 .(!؟انركذ

 مامالا كخيش اذهو «ةملس يبأ نع ةياورلا فورعم ًارفعج نإف ؛كل هللا افع :تلق

 كلذ لقي مل لب ؛تركذ اب ثيدحلا لعي لو .هخيش نع هتياور نم «هننس» يف جرخأ دق يئاسنلا

 عبوت ةملس ابأ نآل ؛هيف رثؤي الو .فعضب ثيدحلا ىلع دوعي ال لالعإلا اذه نأ ىلع «كلبق دحأ

 زئاحو !؟رثأ ةموعزملا ةلعلا هذط يقب لهف «هعبات نم نع ثیدحتلاب رفعج حرصو «یرت امك هيلع

 ؛مهدحآ هل اهرکذیو «مهنم دحاو نع ةاورلا ءالؤه عم تئدح ةصق یوری رفعج نوکی نأ

 ؟كلذ نم عناملا ام .مهلک مهتصف يوريف

 ! (ةرمع نع) هدانس| نم طقس نکل ()

 .-ریغصتلاب- «هللاديبع» ىلإ «يناعلا حرش عوبطم» يف تفرحت (ب)

 .!(ةرمع نع) «يراخبلا خیرات» نم طقس (ت)
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 -دمح نب ىسيع- ريمع وبآ انث :سیرد| نب دمحم ییئدح -۳۰

 دج نع «هيبأ نع ؛يناسغلا ىيحي نب ىيحي نب ماشه نب دیلولا انث :يلمرلا
 .«(|ادعاصف رانيو عبر يف عطقل : ديدن ینلا لاق :تلاق ؛ةشئاع نع قّرمَع نع

 عطقلا ناك :ةنسلاب نآرقلا خسن : اوزاجأ نیذلا لاقف :هَّللا دبع وبأ لاق

 دعبو ۰۳۸ :ةدئاملا] انار اوُغطقاف ةَقراّسسلاَو قراّسلاو :هلوق لوزن دنع

 (دئاوفلا» يف ئرقملا نب ركب وبآ هجرخآ - (هلبق امب حيحص وهو) فيعض هدانسإ ٠4"
 يبأ نع «ةبیتف نب نسحلا نب دمحم انث :-(71777/551) «قشمد خیرات» يف ركاسع نبا هقيرط نمو-

 .هب ريمع

 :ناتلع هيف ؛فيعض دنس اذهو :تلق

 نكل ؛هب يناسغلا ىيحي نب ىيحي نع «يلوحكملا دشار نب دمحم هاور دقف ؛ةفلاخلا :ىلوألا

 .(مزح نب ورمع نب دمحم نب ركب ابآ) ةرمعو ىيحي نيب لخدأ

 .مدقت امك يقهيبلاو دمحأ هجرخأ

 ىلإ دنسلا نأو اميس ال «هتیاور فورعلاف ؛”ىيحي نب ماشه نم -بير نود- قثوأ دمحمو

 .لوهج هنبا ديلولا ناف ؛حصي ال -اذه- ماشه

 نبا هركذ ام ىوس ةمجرت هل دجأ ملف «لاحلاو نيعلا لوهجم -اذه- ماشه نب ديلولا :ةيناثلا

 .دانسإلا اذه يف ام ىلع دزي مو !هخیرات» يف رکاسع

 .هب هيبأ نع «يناسخلا ىبحي نب ماشه نب ميهاربإ :هغبات !عبوت دقو
 كلام نب سنآ نب دمحأ انث :(۲۲۱۱/۳۷۱/۲) (طسوألا مجعلا» يف يناربطلا هجرخأ

 .هب ميهاربإ نع «يقشمدلا
 .ةمارك الو هب دهشتسي الف ؛نایزارلا ةعرز وبأو متاح وبأ هلاق ؛باذك -اذه- ميهاربإ نكل

 نم ةفيعض يهف ؛قیرطلا هذه امأ «ةقباسلا هقرطب حيحص ثيدحلا نإ :لوقلا ةلمجو
 .ملعأ هّللاو ءانيب امك نيهجو

 .يزارلا متاح وبأ :فورعملا ماعلا مامإلا :وه ؛-فنصملا خيش - سيردإ نب دمحم :هيبنث

 حلاص» :(۷۰/۹) هنبال «لسیدعتلاو حرجلا» يف امك ؛يزارلا متاح يبأ لوق ىوس اقیثوت هيف را مل ()
 .(ثيدحلا



 يزورملل - « ةنسلا » باتك 2۷1

 هلك ینلا طقسا نأ ىلإ ترثک ْمَأ هتقرَس تلق ءقراس لک ىلع ٌبجاو :كلذ .

 عطقب رمألا اهيف يتلا ةيآلا ضعب راصف هرانيد عبر نم لقأ قرس نّمع عطقلا
 يعفاشلا بهذم يف- مکع اهيف امو هك بنا نسب اًعوسنم قراسلا
 نو «ةيآلا نأ ىلع تلد اهنكلو ءائيش باتكلا نم ةنسلا خسنت مل -هباحصأو
 قارّسلا ضعب :اهب ُيِنْعْلا «ینعلا يف صاخ يهف ؛ةوالتلا يف اًماع اهجرخ ناك

 . ضعب لود

 حاکن (ةرقبلا ةروس) يف مرح اجو زع- هللا نأ :انركذ ام ريظنو

 :ةرقبلا] نبی ىتَح تاکرشلا اوخکنت الو :لاقف «نمؤي ىتح تاكرشملا
 يف لحأو ؛تاكرشملا عيمج ىلع اًعقاو یماظلا يف اًماع كلذ ناكف ۱

 2 ملعلا لهأ فلتخاف ؛تاكرشم نهو باتكلا لهآ ءاسن حاکن «ةدئالا ةروس)

 تایباتکلا- اعیج تاکرشلا حاکن ناك :مهنم ةعامج لاقف .كلذ لیوأت

 لهأ ءاسن ميرحت ُهَّللا خسن مث «ةرقبلا يف ىتلا ةبآلا يف امَرحُم -نهریغو

 ىلع تامرحم تاكرشملا رئاس كرتو ««ةدئاملا ةروس» يف نهلحأف ؛باتكلا

 اذه يور ؟مکحم اهیقابو «خوسنم لوقلا اذه يف ىلوألا ةيالا ضعبف «نفاح

 ۰ .فلسلا نم ةعامح نع لوقلا

 :لاق ؛دقاو نب نيسحلا نب ىلع ًابنآ :ميهاربإ نب قاحسإ انئدح - 6۵

 .حیحص فوقوم -۵

 .(۵ 1۲ /۲) «روثنملا ردلا» يف امك ؛؟خوسنلاو خسانلا» يف دواد وبأ هجرخآ

 ال مالک هیفف «نیسحلا نب يلع ريغ ؛نوفورعم تاقث مهلك هلاجر ءنسح دنس اذهو :تلق

 .«مهی قودص) :«بیرقتلا» يفو هللا ءاش نإ نسحلا ةجرد نع هثیدح لزنی الو ءرضي

 نع هاورف «-يزورملا ةليمت وبآ- حضاو نب ىيحي هفلاخ :هدانسإ يف يلع فلوخ دقو
 .هيلع اعوطقم ةمركع لوق نم هلعجو «(سابع نبا نع) طقسأ نكل ؛هب دقاو نب نيسحلا

 =نع «یزارلا دیه نب دمحم انث :(۷۱۹ و 79 «نایبلا عماج» يف يربطلا هج رخآ
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 كالذ نم سن ۳۱ هراز و ۳ و

 .مهاجر ىلع تاملسلا مرحو «نيملسملل َنُهّلحأف ؛باتکلا لهأ ءاسن

 .هب ةليمت يبآ-

 .قبس ام فورعملاف هب دهشتسي ال كورتم -ديمح نبا- يربطلا خيش نكل :تلق

 هلوق :ظفلب ؛هب -امهنع هللا يضر- سابع نبا نع ةحلط يبآ نب يلع :ةمركع عباتو

 .4نِمْؤُي یتخ تاكرششملا اوُحِكَنَت الو
 كلب نم باتکلا اوتوأ َنيِذْلا نم تاصحلار» :لاقف «باتكلا لها ءاسن ینتس | مث

 .«نيِجِفاَسُم ری َنِنِصْحُم َنُهَروْجَأ نرم ذ» مکل لج
 دمحم- متاح وبآ- يبآ انث :(۲۰۹5/۳۹۷/۲) «هریسفت» يف يزارلا متاح يبأ نبا هجرخآ

 «خوسنلاو خسانلا» يف يورفا -مالس نب مساقلا- دیبع وباو «- يزارلا سيردإ نبا

 يف ساحنلاو «دواد نب يلع انث :(۷۱۱/۳-۷۱۲) «نايبلا عماج» يف يربطلاو )8 ۱٤

 (ىربكلا ننسلا» يف يقهيبلاو «يطايمدلا لهس نب ركب انث :(۵4ص) «خوسنلاو خسانلا)

 نب ةيواعم نع «حلاص نب هللادبع نع مهتسخ ؛يمرادلا ديعس نب نامثع قيرط نم (۱۷۱/4)

 .هب يلع نع «حلاص

 يف امك هیف رجح نبا ظفاحلا لاق دقف «ةيواعم يف ريسيلا مالكلل ؛نسح دنس اذهو :تلق
 .«ماهوأ هل قودص)» :«بیرقتلا» يف

 :ءيشب اتسيل يملعلا قيقحتلا دنع امه نكل ؛نيتلعب ثيدحلا لعأ دقو

 نم وهو «يزارلا متاح وبأ :انه هنع يوارلا نكل ؛حلاص نب هللادبع فعض :ىلوألا

 ةياور ةحص ىلع (4١1ص) «يراسلا يده» يف رجح نبا ظفاحلا صن نيذلا ظافحلا ةذباهجلا

 .مهقيرط نم تءاج نإ حلاص نب هللادبع

 .ثيدحلا ملع ةفرايصو ءظافحلا رابك نم امهف ؛هب يمرادلاو ديبع يبأ قاحلإ نكميو

 !ةحلط يبأ نب يلعو سابع نبا نيب عاطقنالا :ةيناثلا

 .ديعأ الف ۱۰4 ص) ةلعلا هذه ضقن مدقت :لوقأ
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 .يبأ انث :"ثایغ نب صفح نب رمع انث :ىيحي نب دمحم انثدح ۹

 ال :لاق ؛سابع نبا نع «كلام وبأ ينثدح :لاق ؛؟"عیمس نب ليعامسإ نع

 َرَجَح ؛[۲۲۱ :ةرقبلا] «نِمْؤُي یتح تاکرثشلا یت ر :ةيآلا هذه تلزن

 11 يذلا نم تانصحلاول :«ةدئالا» تلزن یتح «نهنع مهسفنآ سانلا

 .باتکلا لهآ ءاسن سانلا حکنف :لاق «[۵ :ةدئاملا] «؟باتکلا

 نع «يزارلا رفعج یبآ نع لس نب ماکح انآ :قاحسإ انيدح ۷

 :ةرقبلا] نيوي یتخ تاكرشلا اوحکتت الو :هلوق يف ءسنأ نب عيبرلا

 اوتوأ نیذلا نم تانّصخملاَو# :«ةدئالا» يف اهدعب قلا ةيآلا تلزن :لاق ۱

 .تاتکلا لهآ ءاسن :تاكرشملا نم ینئتساف [۵ :ةدئاملا] هک اتکلا

 رذنلا نب نامعنلا نع .دحاولا دبع نب رمع ًابنآ :قاحسا انئدح -۸

 /۸۲ /۱۲) «ریبکلا مجعلا» يف يناربطلا هجرخآ - دانسإلا نسح فوقوم "57

 .هب ليعامسإ نع «ينزملا ديزي نب مساقلا نع «متاح نب دمحم نع «يلجعلا دیبع انث ۷

 دمحم يبأ- يفنحلا عيمس نب ليعامسإ ريغ «تاقث مهلك هلاجر «نسح دنس اذهو :تلق

 .«بیرقتلا) يف امك ؛قودص وهو «-يفوكلا

 .«بیذهتلا» لاجر نم ةقث ؛ناوزغ :همساو «يرافغلا وه :كلام وبأو

 .«تاقث هلاجرو» :(۲۷۶/6) «دئاوزلا عمجا يف يمثيها لاق

 .ةثلثمو ةحوتفم ةففخم ءايو ةروسکم ةمجعمب ()

 .لاجرلا بتك نم حيحصتلاو ءأطخ وهو ««عيمش» :طوطخملا يف (۲)

 .دانسإلا فيعض عوطقم -۰ ۷

 نب هللادبع نع «رامع نع تثدح :(۷ ۷۱۲-۱۳ /۳) «نايبلا عماج» يف يربطلا هج رخآ

 .هب هيبأ نع «يزارلا رفعج يبأ
 يف امك ؛ظفحلا ئيس قودص -اذه- يزارلا رفعج ابأ نإف ؛فيعض دنس اذهو :تلق

 .«بيرقتلا»

 .دانسالا نسح عوطقم -۸

 -اذه- نامعنلا ريغ ؛نوفورعم تاقث مهلك هلاجر ناف ؛دانسإلا نسح عوطقم اذمو :تلف

 .«بیرقتلا» يف امك ؛قودص وهو
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 يف الو رضح يف ةَ الو ةّرح سوجلا ءاسن نم اوحکتت ال :لاق ؛لوحكم نع

 «ةرقبلا ةروس» يف نينمؤملا ىلع تاكرشملا مرح هللا ناف ؛نملسي ىتح «وزغ
 كرتو تاینارصتلاو تايدوهيلا مه لحاف ؛«ةدئاملا ةروس» يف مهيلع نحت مث

 .نهرئاس
 خسان نينيآلا يف سيل :ملعلا لهأ نم ءالؤه ريغ لاقو :هّللا دبع وبأ لاق

 .باتكلا لهأ ىوس تاکرشلا :«ةرقبلا» يف ىتلا ةيآلاب دارأ هللا نكلو «خوسنم الو

 ديعس نع «داح نع «نايفس نع «عيكو أبنأ :ىيحي نب ىيحي انثدح ۹

 ؛[۲۲۱ :ةرقبلا] یی یتح تاكرشملا اوُحِكْنَت الّو# :هّللا هلوق يف ءريبج نبا
 | .ناثوألا لهأ :لاق

 يف ةداتق نع نامهط نب ميهاربإ نع «ةيواعم أبنأ : ىيحن انثرح - ١

 :(۷۱۳/۳-۷۱) «نايبلا عماج» يف يربطلا هجرخأ - دانسإلا حيحص عوطقم -8

 انث :(5//5097/591) «هريسفت» يف متاح يبآ نباو «ينادمها -ءالعلا نب دمحم- بيرك وبآ انث

 نب ىيحي قیرط نم (۵۵ص) «خوسنلاو خسانلا» يف ساحنلاو .يسمحألا ليعامسإ نب دمحم

 ؛يدراطعلا رابجلادبع نب دمحأ قيرط نم (۱۷۱/۷) «ىربكلا ننسلا» يف يقهيبلاو .نامیلس

 .هب -(077* /۲) «روثنملا ردلا» يف امك ؛هل «ريسفتلا» يف اذهو- حارجلا نب عيكو نع مهتعبرآ

 .هب يروثلا نع «يدهم نب نه رلادبع :اعیکو مباتو

 يف متاح ی ىبأ نباو ۱۵۶ /۸4-۹۰) 2 خوسنلاو خسانلا» يف يورهملا ديبع وبأ هج رخأ

 .(۲۰۹۸/۳۹۷/۲) (هريسفتلا

 تاقث مهلك هلاجر ء.حيحص دنس اذهو :تلف

 .ناميلس يبأ نبا :وه ؛دامح

 .هجولا اذه نم فنصملا هب درفت - حيحص عوطقم -۱

 نآلا هفرعأ ملف «-اذه- ةيواعم ريغ ؛نوفورعم تاقث مهلك هلاجر .حیحص هدانسإ :تلق

 .ينهدلا رامع نب ةيواعم :يميمتلا ىيحي نب ىيحي نع ةاورلا نمض نم اوركذ دقو «طبضلاب

 .«بيذهتلا» لاجر نم ناتقث امهالكو «لاضلا ميركلادبع نب ةيواعمو

 .هدعب ام رظناو
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 :ىنعي :لاق ؛[۲۲۱ :ةرقبلا] ری ىتح تاکرشلا اوخکنت الر :هلوق

 .ناثوالا ةدبع نم برعلا تاک رشم

 :هلوق يف .ةداتق نع معم انث :قازرلا دبع ًابنآ :قاحسإ انئدح ١

 نمي تاکرشلا :لاق ؛[۲۲۱ :ةرقبلا] موی یتح تاكرشملا اوخکنت الو

 .باتکلا لهأ نم سيل

 :كتملعا ام ىلع نيتيآلا نیتاه يف یعفاشلا بهذمو :هّللا دبع وبآ لاق

 ةروس» يف ىتلا ةيآلا نأ الا ؛خوسنم الو خسان امهنم ةدحاو يف سیل هنأ
 .رسفملا هيلع لد يذلا لمجملا نمو ءصاخلا هب دیرآ يذلا ماعلا نم «ةرقبلا

 ءايشأ مرحي ماع امهادحإ جرم هللا باتك يف اتءاج نيتيآ لك كلذكو

 نب نسحلا انث :(۷۱۳/۳) «نايبلا عماج» يف يربطلا هجرخآ - حيحص عوطقم ١-

 بيبش نب ةملس قيرط نم (۳۵۹۸ص) «خوسلاو خسانلا» يف ساحنلاو «عيبرلا يبآ نب ىيحي

 (ريسفتلا»و )!١531310/١1057/1((. هل «فنصملا» يف اذهو- قازرلادبع نع امهالك ؛یروباسینلا

 .هب - ۱۱۰

 .هب ةداتق نع «ةبورع يبأ نب دیعس :ارمعم عباتو

 نب ديزي نع «يدقعلا ذاعم نب رشب انث :(۷۱۳/۳) «نایبلا عماج) يف يربطلا هج رخأ

 .هب ةبورع ىبأ نبا نع امهالک ؛فافخلا ءاطع نب باهولادبع

 ؛هطالتخا لبق ةبورع يبأ نبا نم فافخلاو ديزي عامسو فیاغ حيحص دنس اذهو :تلق

 ١98-١195(. ص) «تارینلا بکاوکلااو ۷ 4و ۷۳ /۲) «يذمرتلا للع حرش» يف امك

 .هب ةداتق نع ,”يوحنلا نهرلادبع نب نابيش -اضیا- امهعباتو

 نبا هقیرط نمو- (۵۳ /۲) «رولنلا ردلا» يف امك ؛«هربسفت» يف '*”ديمح نب دبع هجرخأ

 .هب نابيش نع «بدؤملا دمحم نب سنوي انث :-(۲۰۳ ص) «نآرقلا خساون» يف يزوجلا

 .هقباسك هكنس و

 .ححصيلف ؛ادج حيبق فيرحت وهو !«نايفس» ىلإ نآرقلا خساون» يف (نابیش) مسا فرحت (1)
 .هافسأ اوف .!(ديمحلادبع) :ىلإ روكذملا باتكلا يف -اضیا- همسا فرحت (ب)
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 مومعلا ضعب ُصخت ىرخألاو .رهاظلا يف اًماع .ًالالح وأ اًيرحت ءاهلحي وأ

 .همرحتف ؟لالحإلاب مومعلا ضعب صخب وأ «هلحيف ؛ميرحتلاب

 صخت ىرخألاو ءاًماع اًضرف بجوت نيتيآلا ىدحإ تناك نإ كلذكو

 نيتاه يف انيكح ام وحن فالتخالا نم كلذ يفف ؛هطقستف ضرفلا ضعب

 .ليوطتلل ةهارك ؛كلذ عيمج ةياكح انكرت «نيتيآلا

 تءاج ةيآ لک "ین كلذكو ءانبتك رئاس يف كلذ نم ريثك ىلع انيتأ دقو

 ضرفلا ضعب طاقسإب ةنّسلا تءاجو همرحت وأ .هلحت وأ «یش ضرف معَ

 مومعلا ضعب ميرحت وأ ؛هميرحت مومعملا ضعب لالحإب وأ ءةيآلا يف مومعلا
 .هنم اًريثك تيكح دق ام اوحن فالتخالا نم كلذ يفف ؛هلالحإ

 دجا لك اوُدِلْجاَف يِناَرلاَو ةّيناَرلا# :-ٌلجو ٌرع- هللا لوق :كلذ نمو

 و «بّیلاو ركبلا ىلع عقو ينازلا مساو «[؟ :رونلا] 4ٍةَدْلَج ةتم اّمهنم
 سبحا :امهتبوقع تناك مولعم دح نيينازلا ىلع ةيآلا هذه لوزن لبق نكي

 .كلذك یذالاو

 نع «دهاجم نع نوعالا ملسم نع «ريرج أبنأ :قاحسإ انثدح -۲

 .(م) نم تطقس (۱)

 .(م) نم تطقس (۲)

 (هريسفت١ يف رذنملا نبا هجرخأ - (ىرخألا هقرطب حيحص وهو) فيعض هدانسا -۲

 -هل «ریسفتلا» يف اذهو- هيوهار نب قاحسإ نع «فافخلا دواد نب ايركز انث )۲/ ۰۰ ١536(:

 .ءاوس هدئسب

 نب ىيحي نع .يبأ انث ۸۹٤/ ٤۹۷۷(: /۳) «هريسفت يف يزارلا متاح يبأ نبا هجرخأو

 .هب ديمحلادبع نب ريرج نع «يدعسلا ةريغملا
 :ًاريرج عباتو

 انث )1١9448/1١-1:418/19494(: «راخزلا رحبلا) يف رازبلا هجرخأ :رهْسُم نب يلع - ١

 = .هب رهسم نبا نع «ثراحلا نب باجنم نع «يراصنألا قاحسإ نب ىسوم



 يزورملل - « ةنسلا » بابك 0م

 انث :(5 78/885 /۳) اهريسفت» يف متاح ىبأ نبا هج رخآ :يرازفلا ةيواعم نب ناورم 7 =

 .هب ناورم نع «يزارلا ناميلس نب ىيحي نب نيصح يبآ نع «يبأ
 «(۹ ٤ص ) «خوسنملاو خسانلا» يف ساحنلا هجرخأ :-فيعض- برا نب سيق -۳

 يبأ نب ديعس نب دمحم نب هللادبع انث :الاق ؛(۱۱۱۳۶/۷۲/۱۱) «ریبکلا مجعملا» يف يناربطلاو

 .هب سيق انث :-(۲۷۲ /5) «روثنلا ردلا» يف امك ؛هل «ريسفتلا» يف اذهو-

 داربلا يئالملا بضلا ناسيك نب ملسم ىلع هقرط رادم نإف ؛فيعض دنس اذهو :تلق

 .«بيرقتلا» يف امك ؛فيعض وهو «روعالا

 نب هللادبع هخيش نع يناربطلا هاور» :(۲/۷) «دئاوزلا عمجم» يف لاق دقف ؛يمثيملا امآ

 ريغ ؛حيحصلا لاجر هلاجرو .. هوحن رازبلا یورو .فیعض وهو ؟ميرم يبأ نب ديعس نب دمحم

 .(ةقث وهو «يراصنألا ىسوم نب قاحسإ نب ىسوم
 :هوجو نم تمهو دقف !كنع هللا افع :تلق

 .مدقت امك «ساحنلا دنع عبوت يناربطلا خيش نأ :لوألا

 .هلحم ريغ يف هذه ةلاحلاو هلالعإف «هریغو رازبلا دنع عبوت «مدقت امك ؛عبوت هنأ :يناثلا

 حیحص ريغ ۰ یسوم ريغ ؛حیحصلا لاحر هلاحرو) :رازبلا لاجر نع هلوق :ثلاثلا

 .هب ةيانحلا بيصعت هيلع ىغبني ناكف .فیعض وهو ءامهاجر نم سيل روعألا املسم ناف ؛ةتبلا

 :ادهاجم عباتو

 يبا انث :(4 ۹۸۸/۸۹۲۸۹۵ /۳) (هريسفت) يف متاح يبأ نبا هجرخأ :ةحلط يبأ نب يلع ١-

 نبا هقيرط نمو- دواد يبأ نباو (۱۳۲-۲۳۹/۱۳۳) «خوسنملاو خسانلا» يف يورحا دیبع وبأو

 «نايبلا عماجا يف يربطلاو «يوسفلا نايفس نب بوقعي انث :-(۲ ۱۳ ص) «نآرقلا خساونا يف يزوجلا

 -45ص) «خوسنملاو خسانلا» ي ساحنلاو يلمالا ميهاربإ نب ىنثملا انث :(۵۰هو ۵۰۳و 46 0)

 دیعس نب نامشع قیرط نم (۲۱۱/۸) «یربکلا ننسلا» يف یقهیبلاو ءيطايمدلا لهس نب ركب انث ۵

 .هب يلع نع «حلاص نب ةيواعم نع يرصلا حلاص نب هللادبع نع مهتنس ؛يمرادلا

 .(۵۱۷۷ و ٠١5 ص) هلیصفت مدقت امك ؛نسح دنس اذهو :تلق

 يبأ نباو (۲۳۸/۱۳۲) «خوسنملاو خسانلا» يف ديبع وبأ هجرخأ :يناسارخلا ءاطع -۲

 -نب نيسحلا انث :(48۹۸۲/۸۹۵و ۹۷۹/۸۹6 و 1۹۷۰ /۸۹۲/۳-۸۹۳) (هريسفتا يف متاح
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 :ءاسنلا] ةيآلا (...مكئاّس نم ةَشِحاَفلا َنيِتأَي یتاللارط :هلوق يف «سابع نبا

 :هلوق :ىنعي ؛ةبآلا هذه تلزن یتح «تّسبْح ؛ْترَجَف اذإ ةأرملا تناك :لاق ۵
 لعجف «[۲ :رونلا] «ٍةَدْلَج ةَِم م اَمُهْنِم دجاو لك اوُدِلْجاَ يِناَرلاَو ةينارلا#

 .ةودحلا مهلیبس ا

 نب كاحضلا- مصاع وبآ انث :-فلخ نب ىيحي- ةملس وبأ انثدح -۳

 یاطع نب نامثعو جيرج نبا نع ءروعألا يصيصملا دمحم نب جاجح انث :الاق ؛حابصلا نب دمحم-

 .هب ءاطع نع

 .للكَي ينلا باحصأ نم ادحأ كردي مل -اذه- ءاطع ناف ؛فيعض دنس اذهو :تلق

 َنيِتْأَي يِتاللاَو# :لاق ؛-امهنع هللا يضر- سابع نبا نع :ظفلب ؛هنع «ةمركع -۳

 ین سویا يف نشوکینأن ادهش ناف مکس ةع نه أوُدهشَتساَف مكناس ني شا
 ناذلاو# :لاقف ٠ ءامهعمج مث ةأرملا دعب لجرلا ركذو البس نه هللا َلَْجَي وأ تولا ها

 ةّينالا» :لاقف ءدلجلا ةيآب كلذ خسنف «كاَمُهنَع اوضرعأف اَحلْص أَو ابات ناف امُهوُدآَف مکنب انا

 ۲ :رونلا] ةدلَج ةب اَمُهْنُم ردجاو لك ًأوُدِلْجاَ يناَرلاَو

 هقيرط نمو- «خوسنملاو خسانلا»و 644۱۳/۱6۳ /5) «هننس)» يف دواد وبأ هجرخأ

 نب يلع نع «يزورلا تباث نب دمحم نب دمحأ انث :-(۲۱۰/۸) «ىربكلا ننسلا» يف يقهيبلا

 ۱ .هب ةمرکع نع «يوحنلا ديزي نع «هیبآ نع «دقاو نب نيسحلا
 .نسح دنس اذهو :تلق

 .«م) نم تطقس ()

 ۵۰۰و 1٩۳-4٩۹1 /7) «نايبلا عماج» يف يربطلا هجرخآ - حیحص عوطقم -۳

 نب دمحم- سابعلا وبآو .داور يبأ نب ةلبج نب دابع نب ورمع نب دمحم انث ٥۰(: ٤و ۵۰۲-۰۰۳ و

 قوزرم نب ميهاربإ ۳6۳۱ ۰/۸) «ىربكلا ننسلا# يف يقهيبلا هقيرط نمو مصألا برق

 .هب ليبنلا مصاع يبأ نع امهالك

 :نوميم نب ىسيع عباتو
 خسانلا»و )551١54/157/4(« «هننس» يف دواد وبأ هجرخأ :يكملا دابع نب لبش - ١

 يدهنلا -دوعسم نب ىسوم- ةفيذح يبأ نع «يزورلا تباث نب دمحم نب دمحأ انث :«خوسنلاو
 .هب لبش نع

 = هقيرط نمو- «خوسنلاو خسانلا» يف دمحأ مامإلا هجرخأ :ينئادملا صفح نب يلع ۲
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 يتاللاّو» :دهاجم نع «حيجن يبأ نبا انث :يكملا نوميم نب ىسيع نع «-دلخ
 نهسبج رمأ ناك :لاق «ینزلا :لاق ؛[۱۵ :ءاسنلا] 4 ہکئاّسن نم ةّشحافلا نی

 هالیبس نه هللا لعجي وأ نمي یتح ؛ءادهش ()ةعبرآ نهیلع دهشي نيح
 .دحلا :ليبسلاو

 نالجرلا 1١[: :ءاسنلا] مكن اهنا یی ناذللاو# :هّللا لوق ينو

 اب رونلا يف ىتلا ةيآلا هتخسن اذه لك کلاس :لاق ؛4اًمُهوُذآَفل «ناينازلا
 .ضورفل

 انث :دمحم نب نيسحلا انث :ميهاربإ نب دعس نب هللا ديبع انثدح -4
 هللا َلَعْجَي ْوَأ تو َنُماَفَوَتَي ىتَح ِتوُيْبلا يف نهوکیسأف» :ةداتق نع «نابيش
 ءاميمج نايذؤي اناك ؛دودحلا لبق اذه ناك :لاق ؛[6١ :ءاسلا] سه

 َنِصْحَأ نم لیبس لصعجف ؛كلذ دعب ًاليبس نه هّلا لعجف «ةأرملا "سبع
 .ةنس یفنو «ةئم دلج :نصحي مل نمو رابط دج مث هم كلج

 .-(554ص) «نآرقلا خساون» يف يزوجلا نبا

 يقهيبلا هقيرط نمو- «هریسفت» يف سايإ يبأ نب مدأ هجرخأ :يركشيلا رمع نب ءاقرو -۳

 اهرسفتا يف متاح يبأ نب او «-(۲ ۳٦ص ) («نآرقلا ج خساون» يف يزوجلا نباو ۰ ۸(

 «ناسبلا عماج» يف يربطلاو ءراوس نب ةبابش قیرط نم (4۹۸4/۸۹۵و )۳/ 4٩۷۱/۸۹۳۲

 .هب ءاقرو نع مهتئالث ؛ةدئاز يبأ نب ایرکز نب ییحم قیرط نم (5457/5)

 .ءيشب سیلو ؛عاطقنالاب لعأ دقو ءحيحص دنس اذهو :تلق

 )١( «عبرأ» :«م» يف !

 .باوصلا وه تبلملاو ءأطخ وهو «(ايش» :طوطخملا يف ()

 .حيحص عوطقم "4

 .نوفورعم تاقث مهلك هلاجر ؛حيحص هدانسإ :تلق

 .يوحنلا نجرلادبع نبا وه :نابيش
 .هدعب ام رظناو

 .(سبحتف» :(م» 5 )۲)
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 نع «يشاقرلا هللا دبع نب ناطح نع «نسحلا ثدحو : لاق -۵

 الف «هباحصأ سكتف «موي تاذ هيلع لزنأ كَ هللا ين نأ :تماصلا نب ةدابع

 لعج دق «ينع اوذخ» : هللا لوسر لاقف «مهسوؤر هباحصأ عفر ؛يرس

 :ركبلاب ٌركبلاو ةَراَجِحلاب ٌمْجَر مث هفت ُدْلَج :بيشلاب بیل ؛اليبَس نه لا

 ا

 یو ی رم اتر ناب یاو رپ

 ناتو دودحلا لبق هذه تناك :لاق ۲۱۵ :ءاسنلا] ى

 :لاق 5 :ءاسنلا] «اَمُهنَع اوُضِرْعأف اًحَلْصََ بات ناف اًمُهوُدآَف مکنم اهن ي

 ةميتشلاو لوقلاب نايذؤيو ءسبجحت سبح ؟ ةأرملا تناك ءامهيف ناك رم آلو اذه ناك

 ینازلاو ةيزارلا# :ًاليبس نه لعجف ؛ارونلا ةروس» يف كلذ دعب خسن مث هافیج

 .[۲ :رونلا] 4ِةَدْلَج َةَنِم امهنم ٍدِحاَو لک اوُدِلْجاَف

 .ثيداحأ دعب هجيرخت يتأيس - حيحص هدانسإ -۵

 .هلبق ام ىلع فوطعم دانسالا اذهو «يسودسلا ةماعد نب ةداتق وه (۱)

 :(۵۰۲ و ٤۹٤ /5) «نايبلا عماج» يف يربطلا هجرخأ - دانسإلا حيحص عوطقم 57

 .هب ديزي نع «يدقعلا ذاعم نب رشب انث

 «نآرقلا خساونا يف يزوجلا نبا هقیرط نمو- «خوسنلاو خسانلا» يف دمحأ مامالا هجرخأو

 .هب ةبورع يبآ نب ديعس نع «فافخلا ءاطع نب باهولادبع انث :-(7555 ص)

 لبق ةبورع يبأ نبا نم فافخلا ءاطعو عيرز نب ديزي عامسو حیحص دنس اذهو :تلق

 .هطالتخا

 جاجح انث :زيزعلادبع نب يلع انث :(۱8۲/۰۱/۲) «ریسفتلا» يف رذنملا نبا هجرخأو

 .هب ةداتق نع «ىيحي نب مامه نع «لاهنم نبا
 .-اضيأ- حيحص هدنسو

 .هدعب ام رظناو
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 ابنآ :قازرلا دبع أبنأ :"الاق ؛عفار نب دمحمو «قاحسإ انثدح -۷

 :لاق ؛[۱5 :ءاسنلا] ةيآلا (...ةكنم اهن َناَدَّللاَو# :ةداتق نع ءرمعم

 .دودحلا اهتخسن

 يف ةداتق نع رمعم ًابنآ :قازرلا دبع انث :عفار نب دمحم انثدح -۸

 :لاق ؛[١٠ :ءاسنلا] *تّْوملا ها ری ىَتَح تويبلا يف ُموكِيسُمَأَف# :هلوق

 .دودحلا اهتخسن

 ناميلس نب ديبع انث :یوحنلا ذاعم وبأ انث :ذازهقلا نبا ينثدح -4

 هل هللا َلَعْجَي وأ :هلوق يف لوقي محازم نب كاحضلا تعمس :يلهابلا

 .ةيآلا هذه خسن ٌدحلا :[۱۵ :ءاسنلا البس

 نع «سنوی نع ءهّللا دبع نب دلاخ أبنأ :ىيحي نب ىيحي انثدح -۰

 نبا هقيرط نمو- (خوسنملاو خسانلا) ٤ دمحأ مامإلا هج رخآ - حیحص عوطقم - %۷

 نب نسحلا انث :(۵۰7۱/7) «نايبلا عماجا ٤ يربطلاو «-(۲ 1۶ ص) «نآرقلا خساون» يف يزوحلا

 ؛يروباسينلا بش نب ةملس انث :(97”ص) (خوسنملاو خسانلا) ٤ ساحنلاو عیبرلا ىبأ نب ییح

 .هب -۱۵۱/۱/۱) هل «ريسفتلا» يف اذهو- قازرلادبع نع مهتثالث

 . حیحص هدئسو

 ! «لاق» :«م يف (۱)

 .هقباس يف هجيرخت مدقت - حیحص عوطقم -۸

 نع تثدح :(4۹5/7) «نایبلا عماج» يف يربطلا هجرخآ - نسح عوطقم -۹

 .هب يوحنلا -يزورملا دلاخ نب لضفلا- داعم يبأ نع «جرفلا نب نيسحلا

 وبأو ت«بیرقتلا» يف امك- هب سأب ال ناميلس نب ديبع ناف ؟نسح فنصلا دانسا :تلق

 دقو ءاليدعت الو أحرج هيف رکذی لو 1۱ /۷) «لیدعتلاو حرجلا» يف متاح يبآ نبا هرکذ :ذاعم
 .هثیدح نسحي دق هلثمف «عمج هنع یورو 6 /9) نابح نبا هقثو

 «دنسملا» يف يعفاشلا مام الا هجرخآ - (هدعب امب حیحص وهو) فیعض هدانسا -۰

 نمو- (۱۵۳ص) (ثيدحلا فالتخا»و :(۳۷۸/۲۷) «ةلاسرلا»و «(هبیترت- ۲ /۱۵۳/۲)

 = «طیسولا» ي يدحاولاو ۰" ۲ ۱۹۰۸ (راثآلاو ننسلا ةفرعم» يف یقهیبلا هقيرط
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 نم َةَشِحاَفلا َنيِتَأَي يتاللاو» :هّللا لزنأ :لاق ؛تماصلا نب ةدابع نع ءنسحلا

 ویلا يِف ٌنُموكِسْمَأف اودهش ناف مكن ةعَبرأ نیل اودهشتناف مكناس
 ةبوقع ناكف ٠١[« :ءاسنلا] 4الییس نه هللا لَعَْي تا هاو ىح

 ؛اليبَس ْنُهَل هللا َلَعَج ذق ءاوذخ ءاوذخا دل هللا لوسر لاقف .سبخا كلذ

 .(مُجُرلاَو کم دلج : :بْیلاب بلا قس يفنو قم ُدْلَج :ركبلاب ٌركبلا

 نع .نسحا نع ءروصنم نع «ميشه أبنأ :ىيحي نب ىيحي انثدح 0١-

 انث ١181(-: /5) «ليزنتلا ماعماو 0۲۵۸۰/۲۷۲ /۱۰) «ةتسلا حرش» يف يوغبلاو 6۲ ۲ /۲)-

 نب دمحأ انث 5/5٠6 7٠١(: /5) «یربکلا ننسلا» يف يئاسنلاو «يفقثلا ديجلا دبع نب باهولادبع

 .هب ديبع نب سنوي نع امهالک ؛يروثلا نايفس نع «دیزی نب مساق نع «يلصوملا برح

 .هب نسحلا نع «مزاح نب ريرج :سنوي عباتو
 نمو- (۵۸۵/۷۸/۱) «هدنسم» يف يسلايطلا -دواد نب ناميلس- دواد وبأ هجرخأ

 «دنسملا دئاوز» يف دمحأ نب هللادبعو -(۸۳/۱) (ربخلا ربخلا ةقفاوم» يف رجح نبا ظفاحلا هقيرط

 -١١ه8 /۳) امجعملا» يف يبارعألا نب ؛او خورف نب نابيش انث :(۲ ۲۷۸۰/۳6 ۲ /۳۷)

 .هب ريرج نع مهتئال ؛دیوس يبأ نب میهاربا قیرط نم 648

 لهأ نم دحاو ريغ رکذ دقو «نعنع دقو سلدم نسحلا ناف ؛فیعض دنس اذهو :تلق

 .ةلسرم ةدابع نع هتیاور نأ ثيدحلاب ملعلا

 نب ناطح نع نسحلا اهاور دقو «-يتأيس امک- یرخالا هقیرطب حیحص ثيدحلا نکل

 .ناطح امهنیب ةدابع نم هعمسی مل نسحلا نأ كلذب نیبتف ؛ةدابع نع یشاقرلا هللادبع

 وبأ أبنأ :(۲۲۱/۸-۲۲۲) «یربکلا ننسلا» يف يقهيبلا هجرخآ - حیحص هدانسإ -۱

 .هب يزورلا رصن نب دمحم مامإلا نع «هیقفلا رضنلا وب أ انث :مكاحلا هللادبع

 يف مزح نبا هقيرط نمو- )١١1/1١740/1151١7/5( «هحيحص) يف ملسم مامالا هجرخأو

 .هب يروباسينلا يميمتلا ىيحي نب ىيحي انث ١186(-: /۱۱) «ىلحملا»

 هقيرط نمو- (ةلمكت - ٥۹٤/١١۹١ /۳) (هننس» يف روصنم نب ديعس هجرخأو

 /155 /۱۱ و ۲4۲/۲۲۲ /۱) «راثآلا لكشم»و ۰۱۳۸ /۳) «راثالا يناعم حرش» يف يواحطلا

 /۷۰۰ ۷۰۵-۰ /۲ وأ «ةيملعلا بتكلا راد ط- ۲۰۲ ص) "رابتعالا» يف يمزاحلاو ( ٤

 = )۱۳۱۱/۳(  «هحیحصا يف ملسمو ۲۲۲۰۱۱/۳۳۸/۳۷(۰) دمحأو .-(مزح نبا ط- ۲
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 يف يمرادلاو .دقانلا دمحم نب ورمع انث :- 06 /۱۱) «یلحا» يف مزح نبا هقيرط نمو--

 نع (۲۲۱/۸-۲۲۲) «ىربكلا ننسلا» يف يقهيبلاو «(«نانملا حتف)»- ۰ / ٦۱۸ /۸) (هدنسم)

 زازبلا حابصلا نب دمحمو ةيقب نب بهو اش :(464۱۱/۱64/4) دواد وبأو «نوع نب ورمع

 ويأو ۱۳۶/4۱ /4) يذمرتلاو )7٠١/505/5(( «ىربكلا ننسلا» يف ىئاسنلاو «يدادغبلا

 - 4470 /۲۷۱/۱۰-۲۷۲) (هحيحصا يف نابح نباو :(5744/170 /4) «هحبحص) يف ةناوع

 يف ىلعي وبأو ۸۱۰/۱۱۱/۳) «ىقتنملا» يف دوراجلا نباو «ديعس نب ةبيتق نع («ناسحإلا

 نب بوقعي انث :الاق ؛-(«ناسح!»- 4۲/۲۷۲ /۱۰) «هحیحص» يف نابح نبا هنعو- (هدنسم)

 .نامعنلا نب جيرس قیرط نم (1۲۸/۱۲۰/4) «هحیحص)» يف ةناوع وبأو «يقرودلا ميهاربإ

 -دمحم نب هللادبع- رفعج يبأ قيرط نم ٠٠٤١( /۲/۲) (طسوألا مجعملا» يف يناربطلاو

 نع مهترشع ؛عفار نب ورمع قيرط نم (97-45ص) «خوسللاو خسانلا» يف ساحنلاو يليفنلا

 .هب ميشه

 حرصو «مهريغو دمحأو روصنم نب ديعسو ملسم مامإلا دنع ثيدحتلاب ميشه حرص دقو

 .هنم اهلك قرطلا تلخ ذإ ؛ادج مهم حيرصت وهو «روصنم نب ديعس دنع ثيدحتلاب يرصبلا نسحلا

 .(حاحصلا بتك يف ةجرخم قرط هلو «تباث حيحص ثيدح اذه» :يمزاحلا لاق

 نم ملعلا لهآ ضعب دنع اذه ىلع لمعلاو «حيحص نسح ثيدح اذه» :يذمرتلا لاقو

 ؟-مهريغو .دوعسم نب هللادبعو .بعک نب يبأو «بلاط يبأ نب يلع :مهنم- 287 ينلا باحصأ

 .مجريو دلجي بيثلا :اولاق

 .قاحسإ لوق وهو ؛ملعلا لهأ ضعب بهذ اذه ىلإو
 بيثلا :-امهريغو «رمعو رکب وبآ :مهنم- ةي ينلا باحصأ نم ملعلا لهآ ضعب لاقو

 :هريغو زعام ةصق يف ؛ثیدح ريغ يف اذه لثم 2 ىنلا نع يور دقو «دلجي الو مجرلا هيلع اما

 .مجري نأ لبق دلجي نأ رمأي لو مجرلاب رم هنأ

 كرابلا نباو ؛يروشلا نايفس لوق وهو ؛ملعلا لهأ ضعب دنع اذه ىلع لمعلاو
 .«دمحأو يعفاشلاو

 بجو نميف خوسنم دلجلا نأ ىلإ اوبهذو» :(۲۷۷/۱۰) «ةنسلا حرش» يف يوغبلا داز

 سينأل لاقو یهنم ادحاو دلجي مو نيّيدوهيلاو ةيدماغلاو ازعام مجر للك ينلا نأل ؛مجرلا هيلع

 هاور دق ةريره ابأ نأل ؛نيرمألا رخآ اذهو ءاهدلجب رمأي لو «اهجراف ؛تفرتعا نإف» :يملسألا

 .مجرلاو دلجلا نيب عمجلا نم قبس امل اخسان نوكيف مالسالا رخأتم وهو

 -نم ناك مكحلا اذه نأ ىلع لاد ربخلا اذه» :(۲۹۲ /۱۰) «هحیحص)» يف نابح نبا لاقو
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 هللا لوسر لاق :لاق ؛تماصلا س ةدامع نع ,يشاقّرلا هللا لكلبع نب ناطج

 دلَج :رکبلاب ركبلا ؛الیبّس نه هللا َلَعَج دق ءينَع اوذخ «ينَع اوذخ» :ِِكي

 «ةدأتق نع «رمعم ان :قازرلا لیع ًابنأ :ميهاربإ نب قاحسا انثدح - ۲

 يف هو هيلإ عفر املف «نيينازلا مكح لزنأ ام لوأ يف هيي هيفص ناسل ىلع -العو لج- هللا
 اذه نأ ىلع تفصو ام كلذف .مهدلجم مو مهمجرب و رمآ ؛اهب هريغو كلام نب زعام رقأو ىنزلا

 ."امهمجر ىلع راصتقالاو «نيبيثلل دلجلاب رمألا خسن هيفو ءالي ىفطصملا نم نيرمألا رخآ
 .(۷۰۸ /۲) (رابتعالا»و 8۸-۰۵۱ /6) «راکذتسالا) :-امازل- رظناو

 .حیحص هدانس| -۲

 /۱۱۷ق /۲ج) متاح يبأ نبا ریسفت شماه) يف امك ؛«هریسفن» يف ديمح نب دبع هجرخآ

 .هب -(۱۳۳۲۰ /۳۲۹/۷) هل «فنصلا» يف اذهو- قازرلادبع انث :(ب

 :ارمعم عباتو

 /۱۳۱۷/۳) «هحيحص) يف ملسم مامالا هجرخأ :يئاوتسُدلا هللادبع نب ماشه -۱

 وبأو «-رادنب- راشب نب دمحم انث :الاق ؛(5977/5) «نايبلا عماج» يف يربيطلاو ۰

 ماشه نبذاعم نع امهالك ؛نانس نب ديزي انث :(1۲۵۳ /۱۲۱/4) «هحیحص» يف ةناوع

 .هب هيبأ نع «يئاوتسدلا

 )٤/ دواد وبأ هنعو- («هدنسملا يف دهرسم نب ددسم هجرخآ :ةبورع يبأ نب ديعس -۲

 )7١/55١/١/( (هلضفو ملعلا نایب عماج» يف ربلادبع نبا هقيرط نمو- ۱ 14

 -/9//1) «ديهمتلا»و ,.(7677 5 ٥٥/ /؟5) «راكذتسالا» يف -ىرخأ قيرط نم- ريلادبع نباو

 ليعامسإ نب نيسحلاو ,”فلخ نب ركب انث :(۸۵۲/۲-۲۵۵۰/۸۵۳) هجام نباو «- 8

 رجح نبا ظفاحلا هقيرط نمو- (عيبلا نبا ةياور - )0١/37* (يلامألا» يف -يلماحلا- يضاقلا

 نب دمحأ- ركب وبأو «يقرودلا ميهاربإ نب بوقعي انث :-(۸۳-۸۲ )١/ «ربا ربخلا ةقفاوم» يف

 (هدنسم» يف يشاشلا بيلك نب مثیما هنعو- «ریبکلا خيراتلا» يف ةمثيخ يبأ نب -برح نب ريهز

(ITYTE /YYTY /۳(۸۷ /۹) «ديهمتلا»و ۳۵۳۳۶ /۵۵/۲۶) «راکذتسالا» يف ريلادبع نباو - 

 = .هب ةبورع يبأ نبا نع ناطقلا ديعس نب ىيحي نع مهتعبرأ ؛يبآ انث :-۸

 كلذ ىلع هلن امك ؛مهَو وهو .(یرصبلا نسحلا) :نم لدب (ريبج نب سنوي نع) :هدنع عقو نکل )

 .(14//7117) «فارشألا ةفحت» يف يزملا ظفاحلا



 يزورملل - « ةنسلا » بانك 03

 :ناطقلا عباتو =

 )۱۳۱۹/۳-٠١١۱۷/ «هحیحص» يف ملسم هجرخأ :يماسلا ىلعألادبع نب ىلعألادبع -أ

 «نايبلا عماج» يف يربطلاو ,.. 5 )١١/ «یلحا» يف مزح نبا هقيرط نمو- ۰

 .هب یلعالادبع نع امهالك ؛راشب نب دمحمو «ىنثملا نب دمحم نع ©(0)

 نمو- (۷۱۰۵/۰۵/) «ىربكلا ننسلا» يف يئاسنلا هجرخآ :عيرز نب ديزي -ب

 عماج» يف يربطلاو «يناعنصلا یلعالادبع نب دمحم اش ۵ /۱۱) «یلحما» يف مزح نبا هقيرط

 .هب ديزي نع امهالک ؛يدقعلا ذاعم نب رشب انث :(557/5) «نایبلا

 وبآ هنعو- «هدنسما» يف ةماسأ ىبأ نب ثراحلا هجرخأ :فافخلا ءاطع نب باهولادبع -ت

 (ةوبنلا لئالد»و ««جرختسلا» يف يناهبصألا ميعن وبأو 7/١51١ 576٠١(2 /5) (هحيحصالا ف ةناوع

 رجح نبا ظفاخا هقیرط نمو- (4۸4۰ 7/۱۹۲۳ /5) «ةباحصلا ةفرعم»و ۱۷۸-۰۱۷۹ ص)

 ننسلا»و ۲۱۰/۸(۰) «یرکلا نتسلا» يف یقهیبلاو -(۸۲ /۱) «رخلا رضا ةقفاوم»يف

 ف غبصأ نب مساقو -(۸۷ /۹) (دیهمتلا) رلادبع نباو ۳(۰ ۱۸۷/۲۸۷ /۳) «یرغصلا

 نع امهالک ؛مهجلا نب دمحم قیرط نم (۸۷/۹) «دیهمتلا» يف ربلادبع نبا هقیرط نمو- !هفنصم)
 .هب فافخلا ءاطع نب باهولادبع

 يف ةناوع وبآو ۰۲۲۷۳/۰۳۰ /۳۷) دمحأ هجرخآ :يمهّسلا ركب نب هللادبع -ث

 نع (۱۳۲۲/۲۲۲/۳) «هدنسما يف بيلك نب مشیملاو 1۲4٩( /۱۲۰-۱۲۱ /5) (هحيحصا

 .هب ركب نب هللادبع نع مهتعبرآ ؛بعالم نب دمحأو «نانس نب ديزيو «يناغصلا قاحسإ نب دمحم

 - 41۳ /۲۹۱/۱۰) (هحيحص» يف نابح نبا هجرخآ :قاحسإ نب بيعش -ج

 .هب هنع «رامع نب ماشه قيرط نم («ناسحإلا

 اهدنسما يف يشاشلا بيلك نب مشيا هجرخأ :يراصنألا هللادبع نب دمحم -ح

 .هب يراصنالا نع «يزارلا متاح وبأ انث ۲ ۲۱۹/۳)

 نبا هقيرط نمو- (۲۲۷۱۵/۳۸۸/۳۷) دمحأ هجرخأ :-ردنغ- رفعج نب دمحم -خ

 .-(۱۸۰۲ /۳۲۳/۲) «قیقحتلا» يف يزوجلا

 ورمع انث :(۷۹۲۷/۲۲ /۷) «یربکلا ننسلا» يف يئاسنلا هجرخآ :رُشَجم نب راس -د

 .هب راس نع «هللادبع نب فیس نع «دیزی نبا
 دمح ان :(۱۶/۱۹۰ ۱۳۱۷ /۳) !هحیحص) يف ملسم هجرخآ :جاجحلا نب ةبعش -۳

 «نایبلا عماج» يف يربطلاو تاسضیا- ملسمو ۷ ۸) دمحأو راشب نبأ

 مهتئالث ؛ینثلا نب دمحم انئدح :اولاق (۲ ۰۸۲۱/۱۳ /0) (راخزلا رحبلا» يف رازبلاو )44۷/0

 = .هب ةبعش نع «-ردنغ- رفعج نب دمحم نع
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 :ردنغ عبوت دقو =

 ءروعألا يصيصملا دمحم نب جاجح انث :(۲۲۷۳۰/۰۱/۳۷) دمحأ مامإلا هجرخأ دقف

 يف يدحاولا هقيرط نمو- (۱۰۱۸/۵۱۳/۱) (دعجلا نب يلع دنسم» يف يوغبلا مساقلا وبأو

 يناعم حرش)» يف يواحطلاو .(۱۸/۰۲/۲) «هريسفت» يف رذنملا نباو -۲۵ /۲) «طیسولا)

 ۸/۳۷۳ /۱۰) «هحیحص) يف نابح نیباو ۶ /۲۲۱/۱) «راثالا لکشم»و ۰۱۳ /۳) «راثالا

 دعا نب يلع نع قرط نم (2۳۵۱/۱۲۱/6) «هحیحص) يف ةناوع وبأو «(«ناسح!)- ۷

 يف ةناوع وبأو ۲4۰/۱۳۳) ؟خوسنلاو خسانلا» يف يورهلا -مالس نب مساقلا- دیبع وبأو
 «فنصلا» يف ةبيش يبآ نباو -مساقلا نب مشاه- رضنلا يبأ نع (۱۲۵۱/۱۲۱/4) «هحیحصا

 يف يشاشلا بیلک نب مثیفاو .(ب /9453) «دنسملا»و ۱۷۹۷۳/۷۱۱ ۳۵/۸/۱۰

 (۲۲۵۱/۱۲۱/) «هحیحص» يف ةناوع وبآو ءراوس نب ةبابش نع (۱۳۲۱/۲۲۱/۳) «دنسلا)

 (راثآلا يناعم حرش» يف يواحطلاو ديزي نب مساقلاو راكب نب ركبو سايإ يبأ نب مدآ قيرط نم
 دسأ قيرط نم (554/1-١١1017/450و 751 /۲۲۱-۲۲۲ /۱) «راثالا لکشم»و .(۱۳۸ /۳)

 .هب ةبعش نع مهتينامث ؟ىسوم نبا

 هرافصلا ملسم نب نافع انث :(۲۲۷۰۳/۳۷۲/۳۷) دمحأ هجرخأ :ةملس نب دامح - 5

 يف يهكافلاو «ينارهزلا رمع نب رشب انث :(«نانملا حتف»- ۲۷۹/۱۱۷ /۸) (هدنسم) يف يمرادلاو

 يف رجح نبا ظفاحلا هقیرط نمو- (۳۳-۲۰۹/۳) «هخویش نع ةرسم يبأ نبا ثیدح)

 ءالعلا قیرط نم )١53594/557/7( «رسفتلا» يف رذنملا نباو ۸۳-۰ /۱) (ربخلا ربخلا ةقفاوم)

 .هب ةملس نب دامح نع مهتثالث ؛رابجلادبع نبا

 .(حيحص ثيدح اذه» :ظفاحلا لاق

 :هيلع ةداتق عباتو

 ١- «خوسنلاو خسانلا» يف ديبع وبأ هجرخأ :يشرلا ىسوم نب نوميم )۱۳-۱۳۳/

  2١اهدنسما يف يشاشلا بيلك نب مشيا هنعو- «ريبكلا خيراتلا» يف ةمثيخ يبأ نباو

 )۱۳۲۵ /۲۲۳ /6(-: «هحیحص) يف ةناوع وبأو -برح نب ريهز- يبآ انث )٤/ ۱۲۱/ 57014(:

 !هدنسم» يف يشاشلاو يقيقدلا يطساولا كلملادبع نب دمحمو دينجلا نب دمحم انث )۳/ ۲۲۲/

  ۳.هب نوميم نع «نوراه نب ديزي نع مهتسخ ؛يناغصلا قاحسإ نب دمحم ان

 نبا هقيرط نمو- (۵۸۵/۷۸/۱) «هدنسم» يف يسلايطلا هجرخأ :ةلاضف نب كرابم -

 )5704/١17١/5((: (هحیحص» يف ةناوع وبأو ۹۸۱/۸۹۵۸۹6 /۳) «هریسفن» يف متاح يبأ

 .-(۸۳/۱) «رخلا ريخلا ةقفاوم» يف رجح نبا ظفاحلاو
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 :لاق ؛تماصلا نب ةدابع نع «يشاقرلا هللا دبع نب َناَطِح نع «نسحا نع
 ؛الييَس نم هللا َلَمَجْدَق ءاوذخ ءاوذخا :لاقف فلک هللا لوسر ىلإ يِجوأ

 .اونَس يفنو قتم دلج ١ + :رکبلاب ركبلاو ءمجّرلاَو تم دلج :بّيثلاب بيتل

 تناك :لاق هنأ ؛ىعفاشلا نع نويرصملا ىكحو :هّللا دبع وبآ لاق

 تخسنف ؛دودحلا تلزن مث .دودحلا لزنت نأ لبق يصاعملا يف تابوقعلا

 لوسر نأ :ةرسم نب نامعنلا نع «ديعس نب ىيحي نع «كلام نع يورو

 نأ لسن تالذو ؟قراسلاو ین هبراشلا يف ولو 7 ام :لاق لل هللا

 7 ی به
 هی وفع

 فالتخاو «(هبیترت- ۲۹۲/۲۳۳ /۱) «دنسلا» يف يعفاشلا هجرخآ - هريغل نسح (۱)

 ؛(۲۰۹/۸-۲۱۰) «یر کلا ننسلا» يف يقهيبلا هقيرط نمو- (۱۵۰-۱۵۲ ص) «ثيدحلا

 (ريخلا ريخلا ةقفاوم» يف رجح نبا ظفاحلاو -(9۰6۱/۳۱۸/7) «راثالاو ننسلا ةفرعماو

 نب ىيحيو «يرهزلا بعصم يبآ قيرط نم (۲۰۹/۸) «یربکلا» يف يقهيبلاو ۳۱۰-۱(۰)

 ؛يشيللا ىبحي نب ىيحي ةياور- 4۳۷ /77-78 /۲) هل «أطوملا» يف اذمو- كلام نع مهتئالث ؛ريكب

 -4/!95١/71و «ىبنعقلا ةياور- ۳۱۵/۲۵۱ و «يرهزلا بعصم يبآ ةياور -١7/1١004/7و

 ۱ .هب -(يناثدحلا ديعس نب ديوس ةياور

 .هب ىيحن نع «ةنييع نب نايفس نع 717/4٠( /۳۷۱ /۲) «فنصلا» يف قازرلادبع هجرخآو

 .«لسرم اذهو» :يقهيبلا لاق

 .(دانسإلا يوق لسرم ثيدح اذه» :ظفاحلا لاقو

 اذه لاسرإ يف كلام نع ةاورلا فلتخي ۸» :(4۰۹/۲۳) «ديهمتلا» يف ربلادبع نبا لاقو

 .ةرم نب نامعنلا نع ثيدحلا

 (... هوجو نم دلتسي حيحص ثيدح وهو

 .«لسرم اذهو» :(۳4۹/۱) «بیهرتلاو بیغرتلا حیحص» يف -هّللا همحر - انخیش لاقو

 -هللا يضر- نيصح نب نارمع ثیدح نم دهاش لوألا هرطشلو ءاولاق امك وهو :تلق
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 َنيِتَأَي يتاللاَو# :هّللا لاق هللا باتك يف اذه ىنعم لثمو :يعفاشلا لاق
 .[۱5 - ۱۵ :ءاسنلا] اهدعب ىتلاو ةيآلا 4...ْمُكِتاَسِن نم ةَشِحاَفلا

 نع اذه خسن مث ءايندلا يف نينازلا ةبوقع لوأ اذه ناكف :يعفاشلا لاق

 نيرحلا نيركبلا هللا دحف ؛بِّيثلاو ءركبلاو «دبعلاو «رحلا :نهّلك ةانزلا

 :رونلا] 4ٍةَدْلَج ةَ اَمُهَنِم دا لك اوُدِلْجاَف يِناَرلاَو ٌةيِاَرلال :لاقف ؛نيملسملا
 :يذلا دلاخ نب ديزو «ةريره يبأ ثيدح ركذو ۲

 نب هللا ديبع نع «يرهزلا نع «نایفس أبنأ :قاحسإ انثدح -۳

 يف ينايورلاو ء(يريهزلا ط- ۳۰/۱۸/۱) «درفلا بدألا» يف يراخبلا هجرخآ :هب -هنعد

 - ۱۷/۱-۲۹/۱۷۷) ؟هدنسم» يف ةماسأ يبأ نب ثراحلاو «(108-47/107 /1) «هدنسم#

 يف يناربطلاو 6۳۵۲-۳۵۵ )١/ «ربخلا ربخلا ةقفاوم» يف رجح نبا ظفاحلا هقيرط نمو- («ةيغبا

 يف يقهيبلاو ۰6۲۲۳۵ /557/5) «(نیماشلا دنسم»و ۲۹۳(۰ ۱۱۲-۱۱۷ /۱۸) (ريبكلا مجعملا)

 نبا ءاقتنا - ۲۸ /۸۹) «هشیدح نم سماخلا ءزجلا» يف يمامحلاو (284 /۸) «ىربكلا ننسلا)

 يف متاح يبآ نباو -(۳۵۹/۱) «ةقفاولا» يف رجح نبا ظفاحلا هقیرط نمو- (سراوفلا يبآ

 نب دیعسو كللادبع نب مكحلا قیرط نم (۳۹۰/۱) (ربخلا ربخلا ةقفاوم» يف امك !هریسفتا

 .هب نيصحلا نب نارمع نع ؛يرصبلا نسحلا نع «ةداتق نع امهالک ؛ریشب
 .«هنعنع دقو «سلدم نسحلا نأ الا !تاقث هلاجرو) :(۱۰۳/۱) «دئاوزلا عمج» يف يمليهآ لاق

 هل نکل ؛نارمع نم نسحلا عامس يف فلتخاو .بیرغ نسح ثيدح اذه) :ظفاحلا لاقو

 .(... «أطوملا» يف كلام هجرخآ ؛ةرم نب نامعنلا ثیدح نم لسرم دهاش

 .ارخآلاب امهنم لك دضتعي نسحلا ثيدحل دهاش وهو» :بابلا ثيدح نع -اضيأ- لاقو

 لصفلا» يف يدادغبلا بيطخلا هجرخأ - هدانسإ ے مهو ىلع :حيحص هدانسا -۳

 ,-"'هيوريش نبا- يدزألا دمحم نب هّلادبع قیرط نم (۵۰۰/۱-۰۱) «لقتلا يف جردلا لصولل

 .ءاوس هدتسب -(هدنسم) ف اذهو- هيوهار نب قاحسإ نع

 دمحم نب رفعجو «(1۸۲۸و 1۸۲۷ )۱۳۹٣/۱۲-۱۳۷/ (هحيحص) يف يراخبلا هجرخأو

 = نب يلع انث :الاق ؛-(۵۰۰/۱) «لصولل لصفلا» يف يدادغبلا بيطخلا هقيرط نمو- يبايرفلا

 مه هسقسش عه ساير ده 8 8 »5 88 3# * # ه 5 "#ة خا سض 5 8 # #ي» © 8#

 .(قاحسإ دنسم» :هيوار وهو )(
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 يف یمرادلاو 71۸7۰ و ۸۵۹/۱۸۲۱۸۵ /۱۲) -اضیا- يراخبلاو ءىتيدملا هللادبع =

 فسوی نب دمحم انث :الاق ؛(«نانملا حتف»- ۲۸و ۲6۲۷و 6957/8-71455/60948) «هدنسم»

 71 (هحیحص) يف يراخبلا هنعو- (هدنسما يف دهرسم نب ددسمو «يبايرفلا

 هد لسم ي يديمحلاو -(0۵ ۲-۰۳ /۱) !لصولل لصفلا) 2 يدادغبلا بيطنملاو ۰۷ ۲۷۹و

 ةبيسش يبأ نباو -۲۱۹/۸) «یربکلا ننسلا» يف يقهيبلا هقيرط نمو- (۸۱۱ /۳۵۵-۳۵۶/۲)

 نبا هنعو- (۱۷۰-۱۷۹۷۲/۱۷۱ /۱6و )1/9/1١-8875/80 ٩۱۰۱۱/۱۵۹ «فنصل ۸ يف

 نمو- (۱۱۱۳ /۳۶/۲) «یناثلاو داحالا» يف مصاع ىبأ نباو ۰۲۵۶۹/۸۵۲ /۲) هحام

 /۲۳۵-۲۳۵۹ /۵) (ريبكلا مجعلا) يف يناربطلاو .-(۳۵۱ /۲) «ةباغلا دسأ» يف ريثألا نبا هقیرط

 «لصولل لصفلا» يف يدادغبلا بيطخلا هقيرط نمو- «هننسا يف روصنم نب ديعسو -۲۳

 فالتحخا»و 2١8٠ /۷) «مالا)و (هبیترت- ۲۵۵ /۱۵۲/۲) «هدنسم» يف یعفاشلاو -(۰۰7۱)

 /۲۷/۲۸-۲۷۵۹) دمحأو ,(۵۵۱/۳۹6) «ةروثأملا ننسلا»و ۱۵۲-۱۵۳ ص) «ثيدحلا

 دمحو 4۲-۰ /۱۵۱۰/۳-1۳۱/۱۵۲۱) «هتخیشم» يف يراخبلا نبا هقیرط نمو- ۲

 /۸۵۲ /۲) هجام نبا هنعو- «هننس) ف -يدادغبلا رفعج وبأ- يبالودلا زازبلا حابصلا نبا

 /۳۹/6-10۰) يذمرتلاو )١/ 5٠6٠(-,. «لصولل لصفلا» يف يدادغبلا بيطخلاو ۹

 ننسسلا»و ۲۰-۲۱ /۸) (ىبتجملا» يف ىئاسنلاو «یمضهجلا ىلع نب رصن ان ۳

 /۲) هجام نباو «ديعس نب ةبيتق انث :(۷۱۵۲/۲۸/و ٤۱٥-٥۹۳۱/٤۱٦ /۵) «یرکلا

 نمو- «ةنييع نب نایفس ثیدح» يف یئاطلا برح نب یلعو رامع نب ماشه ان ۲

 جيرخت- ۵۳۵و 077-075 /۲) «هتخیشم) 2 ةعامج نب ميهاربإ نب دمح نيدلا ردب هقيرط

 يف يواحطلاو ٠٠١٠١-٠٠١١۹۲/ ٤۳١/ ۹۲٠١(-. /۳) (هتخيشم» يف يراخبلا نباو ء(يلازربلا

 يف ةناوع وبأو .(۹4/۸۹/۱) (راثآلا لكشم»و ٠١١-١٠١(« /۳) «راثآلا ىناعم حرش

 نب دمحم - هللا دبع وبأ هقيرط نمو- ٦٤٦١( /۱۹۰و 1۳۰۴۲ /۱۳۹/۳-۱6۰) !هحیحص)

 /۱۸۳-۱۸۶) «ةاورلا تاقث نع هجرختسم ةاواسملا يف اًثيدح نوعبرألا» يف يوارفلا -لضفلا

 امك ؛«جرختسلا» يف يليعامسإلاو «یلعالادبع نب سنوي انث :الاق ؛-(ركاسع نبأ جيرخت - ۰

 ۰ 0 ا ۱ 1
 = عاجش نب ديلولاو ٠ يئاسنلا -برح نب ريهز- ةمثيخ يبأو يقرودلا ميهاربإ نب بوقعيو

 ببسب عوبطملا نم هدانسإ طقس نكل ؛هنع (۳۹۹/۱۷۱) ریبکلا هخیرات» يف هنبا هاور دقو (!)

 ناكف ءانيقي ةنييع نبا نع هايور امهو يناهبصألا نب ديعس نب دمحم هيبأ عم ةمثيخ يبأ نبا نرقو ءةبوطرلا

 ىتأتي ال اذه نكل ؛خلا (... يرهزلا نع «ةنبيع نبا نع) وه طقاسلا نأ ىلإ ةراشإلا لضافلا قلعملا ىلع يغبني

 !هيلإ راشملا قلعملا هلعفي ملام اذهو «ةمثيخ وبأ هاور نمع ةفرعمو ءاهلك ثيدحلا قرط ممجب الإ
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 دمحأ نب بجاحو ؛يسرتلا دیلولا نب سابعلاو ءيرهوجلا دیعس نب ميهاربإو «ينوكسلا =
 نبإاو ۰۵۰۰ )١/ «لصولل لصفلا» يف يدادغبلا بيطخلا هقيرط نمو- «دئاوفلا» يف ىسوطلا

 نباو بینم نب ميحرلادبع انث ۱٤۳۷(-: /۱۱۰۷-۱۱۰۸ /۲) «خویشلا مجعما يف ركاسع
 ۲۱۹/۸(۰) «ىربكلا ننسلا» يف يقهيبلا هقيرط نمو- «رصن نب نادعس ثيدح» يف يبارعألا

 يف ةناوع وبأو سصن نب نادعس انث ٩۹۲(-: ۰/۳۱/۱۵۱۳ /۳) (هتخيشم) يف يراخبلا نباو

 يف يوارفلا لضفلا نب دمحم هقيرط نمو- (90١/1570و )٤/ ۱۳۹-٦۳۰٤/۱٤۰ «هحیحص»

 دمحم - سابعلا وبأو «-(ركاسع نبا جيرخت - ۱۳۰ )۱۸۳-۱۸٤/ «ةاواسلا يف اًثيدح نوعبرألا»
 :الاق ؛-(۲۲۲/۸) «ىربكلا ننسلا» يف يقهيبلا هقيرط نمو- «هدئاوفا يف مصألا -بوقعي نبا

 لکشماو ۱۳۶-۰۱۳۵ /۳) «راثالا يناعم حرش» يف يواحطلاو يلمرلا نابیش نب دمحأ انث

 (ريبكلا مجعلا» يف يناربطلاو ؛يقفافلا میهاربا نب یسیع انث :(۹6/۸۹/۱) «راثالا

 يراخبلا نبا هقيرط نمو- يبارعألا نباو «مكحلادبع نب هللادبع قیرط نم (۵۱۹۱ /۲۳۵ /۰)
 نسباو «ينارفعزلا حابصلا دمحم نب نسحلا انث :-(۹۲۳ /۱۵۵۹/۳-4۳۱/۱۵۱۰) «هتخیشم» يف

 دماسح وبأو «یرقلا نب ديزي نب هللادبع نب دمحم انث :الاق ؛۸۱۱/۱۱۲ /۳) «یقتنلا» يف دوراجلا

 «ةاواسلا يف اثيدح نوعبرألا» يف يوارفلا هقيرط نمو- يقرشلا -نيسحلا نب دمحم نب دمحأ-

 دمحم وبأ- يدبعلا مكحلا نب رشب نب نهرلادبع انث :-(رکاسع نبأ جيرخت - ۱۲۹ /۱۸-۲)

 :(يقيقحتب- ۲۰۱ - ۲۰۰ ص) (ثيدحلا فلتخم لیوأت» يف يرونيدلا ةبيتق نباو .«-يروباسينلا

 (۳۷۷۹ /۱۸۸ /۳) «ةباحصلا ةفرعم» يف يناهبصألا ميعن وبأو «باسح نب ديبع نب دمحم انث

 -ايوار نوثالثو نانثا مهتدعو- مهلك ؛ورمع نب ديعسو يناميعا ديمحلادبع نب ىيحي قيرط نم

 ةنييع نب نایفس نع

 ىور اذكهو حیحص نسح ثيدح دلاخ نب ديزو ةريره يبأ ثيدحا :يذمرتلا لاق

 ةريره يبأ نع ةبتع نب هللادبع نب هللاديبع نع يرهزلا نع دحاو ريغو رمعمو سنأ نب كلام

 ؛ةمألا تنز اذإ» :لاق هنأ ؛ةيي ىنلا نع دانسالا اذهب اوورو ای ينلا نع دلاخ نب ديزو

 0 .«ريفضب ولو اهوعيبف ؛ةعبارلا يف تنز ناف ءاهودلجاف
 :اولاق ؛لبشو دلاخ نب ديزو ةريره يبأ نع هللاديبع نع يرهزلا نع ةنييع نب نايفس یورو

 ءلبشو دلاخ نب ديزو ةريره يبأ نع ًاعيمج نيثيدحلا ةنييع نبا ىور اذكه لي ينلا دنع انك

 نسب دمح یور ام :حيحصلاو هشيدح يفاثيدح لغو ؛ةنيع نب نفس هيف مهو ةنيع نبا ثيدحر

 ةريره يبأ نع «هللاديبع نع «يرهزلا نع يرهزلا يخأ نباو «”ديزي نب سنويو «يديبزلا ديلولا
 3 .«اهودلجاف ةم الا تن ز اذإ» :لاق + ینلا نع «دلاخ نب دیزو

  REN HFو او و ام و اچ و ساه" # و نا اچ و ماش و و شت چک ۰

 .!!دیبع» :«ننسلا عوبطم» يف (1)
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 :لاق ءالي ىبنلا نع ءىسوألا كلام نب هللادبع نع «دلاخ نب لبش نع «هللاديبع نع «يرهزلاو =

 یوراغاو ی ينلا كردي مل دلاخ نب لبشو «ثيدحلا لهأ دنع حيحصلا اذهو .«ةمالا تنز اذإ»

 ظوفح ريغ ةنييع نبا ثیدحو «حیحصلا اذهو كي ينلا نع يسوألا كلام نب هللادبع نع لبش

 نبا لبش :-اضیآ- لاقیو .دلاخ هب لبش وه امنإ ءأطخ وهو ؛دماح نب لبش :لاق هنأ هنع يورو

 . (دیلخ

 :هلوق ىلع نایفس عبات ادحأ ملعن ال» :(4۱0/0) «یربکلا ننسلا» يف يئاسنلا لاقو
 .دلاخ نب دیزو ةريره يبآ نع «هللاديبع نع «يرهزلا نع كلام هاور ؛(لْبشو)

 نع «هللادبع نب هللاديبع نع «يرهزلا نع .بیعش نب ورمع نع «جشألا نب ریکب هاورو
 . طقف ةريره يبآ

 .«(لبشو) :ةنییع نبا لوق نم باوصلاب ىلوأ بيعش نب ورمعو كلام ثيدحو

 :ينعي- هتلاأسو» )١7/ ٠١(: «لامكلا بيذهت» يف امك ؛ميرم يبأ نب دعس نب دمحأ لاقو

 لوقي بهو نباف ؛هيف فلتخا دقو «دماح نب لبش :لاقف ؟وه نم ؛لبش نع -نيعم نب ىيحي

 نايفسو .دیلخ نب لبش :ليقع نع لوقي ثيللاو «دماح نب لبش :-ديزي نب سنوي نع :ينعي-

 دبعم نب لبش هنأ نظي وه «هيف ئطخي وهو ؛دبعم نب لبش :ثيدحلا اذه ريغ يف لوقي ةنييع نبا
 .ةبعش نب ةريغملا ىلع دهش ناك يذلا

 «لبش هيف سيل ال :لاق ؟لبش ةنييع نبا هيوري يذلا ثيدحلا اذه يف سيل :ىيحيل تلق
 .!... هيف ئطخي وهو

 يف ینعم لبشل سيلا :(۳۸۰/4) «ليدعتلاو حرجلا» يف امك ؛يزارلا متاح وبأ لاقو

 .«يرهزلا ثيدح

 ب هريغ ىلع ديزي «(لبش) :هيف لوقي ؛هیف ئطخي ةنيبع نبا» :-هبقع- ةناوع وبأ لاقو

 .«(أطخ وهو «(لبش)

 .«لبش يف مهو ةنييع نبا نأ هب اوعطق امم ثيدحلا اذه» :-هبقع- مصاع يبأ نبا لاقو

 ىلع عباتی ملف ؛ةنييع نبأ هلاق ام امآو» :(۵۸/۱۱) «للعلا» يف یتطقرادلا مامالا لاقو

 .«(لبش نع) :هلوق

 باحصأ نم نوقابلا امأو !ةنییع نبا لاق اذک» :(۲۲۲/۸) «یرکلا» يف يقهيبلا لاقو

 .ةزمح يبآ نب بیعشو «دلاخ نب لیقعو .ناسیک نب حلاصو «سنآ نب كلام :وحن -يرهزلا
 هللاف ؛(البش) هيف اورکذی ملف ؛-مهریغو ءدعس نب ثیللاو «ديزي نب سنویو «دشار نب رمعمو

 ۳ ۱ (ملعا
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 يف أطخأ ةنييع نبا نأ نومعزی ظافحلا» :(۳۲۹-۳۳۰/) «راثالاو ننسلا ةفرعم» يف لاقو =

 .«هانقتأو يرهزلا ف نم هانظفح :لوقی وهو دانس| يف ًالبش هرکذ

 يف داز ذإ ؛نایفس مهو دقو» :(۵۰۳/۱) «لصولل لصفلا» يف يدادغبلا بيطخلا لاقو

 دلاخ نب دیزو ةريره يبأ نع هاور امنإ هللاديبع نأ الإ ؛(ادبعم) هابآ یمسو ؛(البش) ثيدحلا

 .بسح

 ثیللاو .دشار نب رمعمو «بئذ يبأ نباو «ناسیک نب حلاصو «سنأ نب كلام هاور دقو

 نب ديزو ةريره يبأ نع هللاديبع نع يرهزلا نع مهاوس ةعامجو ديزي نب سنويو «دعس نبا

 .«رخآ ثيدح نم هيف مهولا نايفس ىلع لخد امنإو هثیدح يف مهنم دحاو هركذي لو «دلاخ
 ثيدحلا اذه يف -ةنييع نبا :ینعی- ُهُركْؤو) :(1-70 4 /4) «دیهمتلا» يف ربلادبع نبا لاقو

 .هوجولا نم هجوب ثيدحلا اذه يف (لبشل) لخدم الو «ثيدحلاب ملعلا لهأ عيمج دنع أطخ (ًالبش)
 يبنلا نم لبش عمسي مل ؛اطخ (البش) ثيدحلا اذه يف ةنييع نبا ركذ :نيعم نب ىيحي لاقو

 اذه يف (لبش) ركذ يف ةنييع نبا مهو :(يلهذلا) يروباسينلا ىيحي نب دمحم لاقو

 ةنييع نبا مقي ملو :لاق .«تنز اذإ ةمالا» :دلاخ (نب ديز) ثيدح يف (لبش) ركذ امنإو «ثيدحلا

 . !ًاعيمج امهيف أطخأ دقو تاضیا- ثيدحلا كلذ دانسإ

 اذه يف (لبش) ىلع ةنييع نبا عباتی ملو» )56١/1(: «ةباغلا دسأ» يف ريثآلا نبا لاقو

 .(ثيدحلا

 هطقسأ ؛(البش) ركذي مل هنأ الإ ؛ةنييع نب نايفس قيرط نم يراخبلا هاور» :يلازربلا لاقو

 .«يقشمدلا دوعسم وبأ هلاق ءأطخ هنال ؛دمع ىلع

 .«كلذ ىلع عباتي مو» :(۳۵۶/۱۲) «لامکلا بیذهت» يف يزلا لاقو

 قيرط نم هاور هنأ عم «هحیحص» يف يراخبلا هركذي مل ؛كلذلو ءاولاق امك وهو :تلق

 .-هللا هحرس هرصب بقاثو «هرظن ةقد نم اذهو «ةنيبع نب نايفس
 مكحي هنأ ىلع ليلد اذهو ءألصأ «هحیحص» يف ةنييع نبا ةياور ركذي ل -اضیا- ملسمو

 .ةظفللا هذه يف نايفس مهوب

 ةنييع نبا ةياور بيقع :كلام ةياور ركذ هنإف «-هللا هحر- فلؤملا عينص رهاظ اذهو

 .نايفس مهو ىلع هبنيو حملي -هللا هحر- هنأكو

 .ثيدح دعب فنصملا هرركيسو «هدعب ام رظناو

 .(۱۷۱ص) ةمثيخ يبأ نبال «ریبکلا خيراتلا» :رظناو
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 انك :اولاق ؛دبعم نب لبشو «دلاخ نب ديزو ؛ةريره يبأ نع ؛ةبتع نب هّللادبع

 باتكب اننيب تيضق الإ ؛ّللا كدشنأ :لاقف «لجر ماقف ا هللا لوسر دنع

 هللا باتكب اننيب ضقا «قدصب :لاقف «-هنم ةقفأ ناكو- همصخ ماقف ؟هّللا

 ىنز هنإو ءاذه ىلع ع ناك ىنبا نإ :لاقف ««لق» :لاقف «يل نذئاو

 ؛ملعلا لهأ نم الاجر تلأس مش مداخو ةاش ةئ هنم تديتفاف .هنآ رماب

 ؛مجرلا :اذه ةأرما یلعو «ماع بیرغتو ةئم دلج :كنبا ىلع نأ :ينوريخاف

 ةئملا :هّللا باتکب اًمكَنيَب نيِضَقَأل ؛ اويلي يسفن يا 2 هللا لوسر لاقف

 سین اَيُدْغاَو ماع ُبيِرَْتو قم ُدْلَج نیا ىَلَع ۰ كيلَع دَر مور وا

 .اهمح رف ؛تفرتعاف ءاهيلع ادغف (اًَهُمُجْراَف ؛تفرتعا ناف .اذه ٍةأرما ىلع

 نع «يرهزلا نع كلام انث :ةدابع نب حور أبنأ :قاحسإ انثدح - 6

 .هانعمو هنزو ؛ريجألا :-نيتلمهمب- فيسعلا (۱)

 .حيحص هدانسا -6

 یبآ نب لیعامسا انث :(11۳4و 1۱۳۳ /۵۲۳/۱۱) «هحیحص» يف يراخبلا هجرخآ

 /۱۵۳/6) دواد وبار «یسیئتلا فسوي نب هللادبع انث :(1۸6۳و ۱۸۶۲ /۱۷۲/۱۲)و ءسيوأ

 يف يقهيبلا هقیرط نمو- (4۳۲/۱) «خیراتلاو ةفرعلا» يف يوسفلا نایفس نب بوقعیو 0

 يف ىناربطلاو -(۲۹۱/۳-۳۲۰۰/۲۹۲) «یرغصلا ننسلا»و ۲۱۲/۸(۰) «یربکلا ننسلا)

 نب هللادبع نع (۲۱۲/۸) «یربکلا» يف يقهيبلاو ۰ /77 775-0 7/۵) (ريبكلا مجعلا)

 (یبتجا» يف يئاسنلاو «زازقلا یسیع نب نعم قیرط نم (4۰/4) يذمرتلاو «ینعقلا ةملسم

 نب ةبيتق انث :۷۱۵۳ 4۲۸-1۲۹ /5)و «مساقلا نب نر لادبع قیرط نم (۲4۱-۲۹۰/۸)
 .مكحلادبع نب هللادبع قیرط نم 0١ /۲۳۵/۵) «ریبکلا مجعلا» يف يناربطلاو .دیعس

 ۲۵۵/۱۵ 1و ۲۵/۱۵ ۱۵۰/۲-۲) (دنسملا»و 1۹۱ /۲۹۸-۲۵۰) «ةلاسرلا» يف يعفاشلاو

 (ةروثأملا ننسلا»و ۱۸۰ /۷) «مالالو ۱۵۲-۱۵۳ ص) «ثيدحلا فالتخا»و «(هبیترت-

 ۹۵ /۸۹/۱-۹۰) «راثالا لکشم» يف يواحطلا هقیرط نمو- (یواحطلا ةياور- ۵۵0 /۳۹۸)

 ننسلااو ۰۵۱۵۷/۳۲۹ و۵۰0 /۳۲۲- ۳۲۱/) «رائالاو ننسلا ةفرعم» يف يقهيبلاو

 «رابتعالا» يف یمزااو .(۳۱۲/۸) «یرکلا نتسلااو ۰۳۲۰۱/۲۹۲ /۳) (ىرغصلا

 >یئاسنلاو -(مزح نبا راد ط- ۳۳۷ ۷۱۲-۷۱۳ /۲ وأ «ةيملعلا بتكلا راد ط 5١- غص)
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 يف ةناوع وبأو ۰۱۱۷۵ /۳۷۱ /۱۰و ۰۹۳۲/۱۷۱7 /۵) «یربکلا ننسلا» يفد

 لکشم»و ؛(۱۳۰/۳) «راثآلا يناعم حرش» يف يواحطلاو ء(1۲۹۹ /۱۳۸ )٤/ ؟هحیحص»

 نع نیقیرط نم (۵۱۹۵ /۲۳۱/۵) «ریبکلا مجعلا» يف يناربطلاو ۹۱/۹۰ /۱۰) «راثالا

 هقیرط نمو- (4۳۲ /۱) «خيرأتلاو ةفرعلا» يف يوسفلا نایفس نب بوقعیو «بهو نب هللادبع

 انث :-(۳۲۰۰/۲۹۲- ۲۹۱ /۳) «یرغصلا نتسلااو ۲۱۲ /۸) «ىربكلا ننسلا» يف يقهيبلا

 -۱۷۷) «يريبزلا هللادبع نب بعصم ثیدح» يف يوغبلا مساقلا وبأو «ريكب نب هللادبع نب ىيحي

 نم (۱۳۰۰/۱۳۸/6) (هحيحص) يف ةناوع وبأو «ءيريبزلا هللادبع نب بعصم انن 373 ۸

 /۲۷/۱۰-۲۷۵) (ةنّسلا حرشا يف يوغبلا نيسحلا وبأو ؛عابطلا یسیع نب قاحسإ قيرط

 انثا مهتدعو- مهلك ؛يرهزلا بعصم يبآ قيرط نم (۱۸۲-۱۸۳ /۲) «ليزنتلا ملاعم»و ۹

 ةياور - ۱۱۲6 /۱۲-۱۲۷ /5) هل «اطولا» يف اذهو- سنأ نب كلام مامالا نع -الجر رشع

 نبا ةياور- 04 /8١٠و ءيرهزلا بعصم يبأ ةياور - ۱۷۱۰/۸/۲ و «يثيللا ىيحي نب ىيحي

 .هب -(مساقلا

 :اكلام عباتو

 .(۲۷ ۲۵و ۲۷۲/۳۲۳۲۳ /0) «هحیحصا يف يراخبلا هجرخأ :دعس نب ثیللا -۱

 4۰ )٤/ يذمرتلاو .(۲۵/۱۱۹۸و ۱۰۹۷ /۱۳۲/۳-۱۳۲۵) (هحيحصاا يف ملسمو

 دمحم نب رفعجو ۱۹۵/۱۰-۱۱۲۹۲/۱۹۱(۰و !165 /4794/5) «ىربكلا ننسلا» يف يئاسنلاو

 (ىربكلا نتسلا» يف يقهيبلا هقيرط نمو- (جرختسلا» يف يليعامسإلا هنعو- يبايرفلا
 :اولاق ؛لامحلا نوراه نب ىسوم قيرط نم (۳۰۳/۳) «طيسولا» يف يدحاولاو .-۱۳۸)

 يف يلهذلاو ۲۳۱۵و ٤۹۱-٤۹۲/ 75١5 /4) «هحیحص» يف يراخبلاو «دیعس نب ةبيتق انثدح

 اجرختسملا» يف يليعامسإلاو )7707/1١79/5(-, «هحیحص) يف ةناوع وبأ هنعو- «تایرهزلا)

 -بابحلا نب لضفلا- ةفيلخ وبأ انث :-(۲۱۳/۸) «یربکلا ننسلا» يف يقهيبلا هقيرط نمو-

 (هحیحص) يف يراخبلاو يسلايطلا -كلملادبع نب ماشه- ديلولا وبأ انث :اولاق مهتثالث ؛يحمجلا

 يليعامسإلا هقيرط نمو- (477-477 )١/ «خیراتلاو ةفرعملا» يف يوسفلاو ۲۱۹/۲۵۵ /0)

 نب ميهاربإ قيرط نم -اضيأ- يقهيبلاو -۲۱۳/۸) يقهيبلا هقيرط نمو- «جرختسملا» يف
 -۱۳۲/۳) (هحيحصاا يف ملسمو ءريكب نب هللادبع نب ىيحي انث :اولاق مهتثالث ؛ناحلم

 )477/١- «خيرأتلاو ةفرعملا» يف يوسفلا نايفس نب بوقعيو ۲١(« 98١١و 06

 (ىربكلا ننسلا» يف يقهيبلا هقيرط نمو- «جرختسلا» يف يليعامسإلا هقيرط نمو- ۳

 (ريبكلا مجعملا» يف يناريطلاو ءيرصملا رجاهملا نب حمر نب دمحم انث :الاق ؛-( /4)

 = ۲۸۲/۱۰) (هحيحص) يف نابح نباو .مكحلادبع نب هللادبع قيرط نم (۵۱۹۱/۲۳۰/۰)
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 «خیراتلاو ةفرعلا» يف يوسفلاو .بهوم نب ديزي قیرط نم («ناسحإ»- 1۳۷ /۲۸۳--

 (ىربكلا» يف يفقهيبلا هقیرط نمو- «جرختسلا) يف يليعامسإلا هقیرط نمو- (4۳۳- ۳۲ /۱)

 يف يوسفلاو ۵۱۹۳ /۲۳۱/۵) «ریبکلا مجعلا» يف يناربطلاو «دالخ نب دمحم انث :-(۲۱۳/۸)

 هقیرط نمو- «جرختسلا» يف يليعامسالا هقيرط نمو- (4۳۲/۱-4۳۲) «خیراتلاو ةفرعملا»

 «هحیحص) يف ةناوع وبأو -ثیللا بتاک- يرصلا حلاص نب هللادبع نع -(۲۱۳/۸) يقهيبلا

 - «جرختسلا» يف يليعامسالاو .يرطاطلا دمحم نب ناورم قيرط نم (۱۳۰۱/۱۳۹-۱۳۸/۶)

 .هب ثيللا نع مهترشع ؛سنوی نب هللادبع نب دمحأ قیرط نم -(۲۱۳ /۸) يقهيبلا هقيرط نمو
 انث :(۷۲۵۹و ۷۲۵۹۸/۲۳۳ /۱۳) «هحیحص) يف يراخبلا هجرخآ :ناسیک نب حلاص -۲

 ىيحن نب دمحمو «دقانلا دمحم نب ورمع انث ۱۳۲/۳) (هحيحصا يف ملسمو «بارح نب ريهز

 يف ةناوع وبأو :«-(7/1917/559/7) «یربکلا ننسلا» يف يئاسنلا هنعو- «تایرهزلا» يف يلهذلا

 (ريبكلا مجعلا» يف يناريطلاو «يرودلا دمحم نب سابع انث :(1۳۰۳/۱۳۹/۶) (هحيحص)

 ميهاربإ نب بوقعي نع مهتسخ ؛يرهزلا دعس نب هللاديبع قيرط نم (0147/717-7/5)

 .هب حلاص نع «هيبآ نع «يرهزلا دعس نب
 نب دمحم انث :(۷۱۹۸/44۹/7) «یربکلا ننسلا» يف يئاسنلا هجرخأ :دلاخ نب ليقع -۳

 :كيرش نب ديبع قيرط نم 5١( /۸) «ىربكلا ننسلا» يف يقهيبلاو ؛ینثلا نب نيجح نع «عفار

 .هب ليقع نع ءدعس نب ثيللا نع امهالك ؛ريكب نب هّلادبع نب ىبحي انث
 وبأ انث :(۷۲۱۰/۲۳۳/۱۳) اهحيحص) يف يراخبلا هجرخأ :ةزمح يبأ نب بيعش -8

 .هب بيعش نع «يصمحلا ينارهبلا- عفان نب مكحلا- ناميلا

 ءديمح نسب دبع اثث :(1777/5) «هحيحص» يف ملسم هجرخأ :دشار نب رمعم -۵

 دمحأو «-(1۲۹۷ /۱۳۸-۱۴۳۷ )٤/ (هحيحصاا يف ةناوع وبأ هنعو- «تايرهزلا» يف يلهذلاو

 يف ةناوع وبأو ۵۱۸۹/۲۳۶/۵(۰) «ريبكلا مجعلا» يف يناربطلاو 2< 2 /5)

 نع مهتعبرأ ؟يربّذلا ميهاربإ نب قاحسإ ان :الاق ؛(۱۲۹۷ /۱۳۷/6-۱۳۸) (هحیحصا

 .هب رمعم نع -(۱۳۳۰۹/۳۰ /۷) هل «فنصلا» يف اذهو- قازرلادبع

 وبأ انث :(۱۳۲۲/۳) «هحیحص» يف ملسم مامإلا هجرخأ :يليألا ديزي نب سنوي ١-

 «ىركلا ننسلا» يف يئاسنلاو «یبیجتلا ىيحي نب ةلمرحو -حرسلا نب ورمع نب دمحأ- رهاطلا

/1°*g ۵٩۹۳۲/۱۷۱ /0)هحيحصا يف ةناوع وبأو (١١ا/غه /۳۷۱ ) ITA 

 :اولاق ؛(٦4 )١/ ۹١/ «راثالا لكشم»و ۰۱۳۵ /۳) «راثآلا يناعم حرش» يف يواحطلاو ۰

 -ثراحلا ان :(۵۹۳۲ )٥/ ٤١١-٤۱۷/ «یربکلا ننسلا» يف يئاسنلاو «ىلعألادبع نب سنوي انث
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 .. ات ئنلا نع «دلاخ نب ديزو ةريره يبأ نع «ةبتع نب هللا دبع نب هّللادیبع

 .هلثم

 نم (۵۱۹۵ /۲۳/۵) «ريبكلا مجعلا» يف يناربطلاو «-عمسأ انأو هيلع ةءارق- نيكسم نبا-

 .هب سنوي نع «بهو نب هللادبع نع مهتسخ ؛يرصملا حلاص نب دمحأ قيرط
 ۲۲۹/۳۰۱ /۵) «هحیحصا يف يراخبلا هج رحآ :بتذ يبأ نب نهرلادبع نب دمحم -۷

 «خيرأتلاو ةفرعملا» يف يوسفلا نايفس نب بوقعيو .(94١7و ۷۱۹۳/۱۸/۱۳ و 7795و

 ۲۸۳/۱۲۰ /۱۲) (هحيحص) يف يراخبلاو «ينالقسعلا سايإ يبأ نب مدآ انث :الاق ؛(4۳۲/۱)

 نمو- )٠٤١١/71۹/۲( «هدنسم» يف يسلايطلاو يطساولا يلع نب مصاع انث :(1۸۳ و

 ةفرعما) يف يناهبصألا ميعن وبأو ۰۵۱۹۹ /۲۳۷-۲۳۸ /۵) «ریبکلا مجعملا) يف يناربطلا هقيرط

 «يرابلا حتفا يف امك ؛«جرختسلا» يف يليعامسإإلاو ۱۱۹۰-۳١٠١/٠١١۹۱(-. /۳) «ةباحصلا

 يف امك ؛«جرختسلا» يف يناهبصألا ميعن وبأو «نوراه نب ديزي قيرط نم (۱۰۱و ۱۳۹/۱۲)

 يبأ نبا نع مهتسخ ؛يفنحلا -دیجادبع نب ريبكلادبع- ركب يبأ قيرط نم (۱۳۹/۱۲) «حتفلا»

 .هب بئد

 «هحیحصا يف يراخبلا مامإلا هجرخأ :نوشجالا نب ةملس يبأ نسب زيزعلادبع -۸

 «تایرهزلا» يف يلهذلا ىيحي نب دمحمو «يدهنلا ليعامسإ نب كلام انث ۱۷۲)

 77١57/1590(2 /۳) (ىرغصلا ننسلا»و ۰۲۲۲ /۸) «ىربكلا ننسلا» يف يقهيبلا هقيرط نمو-

 -4148/57) «ىربكلا ننسلا» يف يئاسنلاو -(۲9۸۱/۲۷۸/۱۰) «ةنْسلا حرش» يف يوغبلاو

 نب نهرلادبع قيرط نم (۵۱۹۷/۲۳۷/۵) «ريبكلا مجعلا» يف يناربطلاو 22648

 اريبكلا مجعملا» يف يناربطلا هقيرط نمو- )١151797/554/5( «هدنسم» يف يسلايطلاو «يدهم

 ؛راوس نب ةبابش قيرط نم (۲۳۱/۸) يقهيبلاو -(۲۲۲/۸) يقهيبلاو 9۰۱۹۸/۲۳۷ /۰)

 .هب زیزعلادبع نع مهتعبرآ
 /۱۳۸/4) «هحیحص) يف ةناوع وبآ هجرخآ :جیرج نب زیزعلادبع نب كللادبع -4

 ميهاربإ نب قاحسإ انث :الاق ؛۲۳۳-۵۱۸۸/۲۳ /۵) «ریبکلا مجعلا» يف يناربطلاو ۸

 .هب جیرج نبا ان :-(۱۳۳۱۰/۳۱۱/۷) هل «فنصلا» يف اذهو- قازرلادبع نع «يربدلا

 ١١- «یربکلا ننسلا» يف يئاسنلا هجرخآ :بیعش نب ورمع )۳۰-4۲۹/۳:/۷۱۵6(:

 دمحم ان :(۵۱۳ /۲۹۲-۲۹۷ /۱) «مجعلا» يف يبارعألا نباو «يروباسينلا بیبش نب ةملس انث

 «هيبأ نع جشالا هللادبع نب ريكب نب ةمرخم نع «دمح نب ةمادق نع امهالک ؛ینوعلا دعس نبا

 .هب ورمع نع
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 .هدشانی مل نيح :يأ ؛هنم هقفآ ناکو :قاحس) لاق

 ینلا نع تماصلا نب ةدابع ثیدح يعفاشلا رکذو :هّللا دبع وبآ لاق

 اين اوذخ «ينَع اوذخ» :هلوق رج

 ؛امهئاذیاو نیینازلا سبح نم خسن ام َلَّوأ اذه ناکف :*"يعفاشلا لاق

 مجرلا امهدحآ رقآو .نیبگلا نع دلجلا خسن مث ءامهيف لزن نیدح لوأو

 هدلجب لو كلام نب زعام مجرو ءاهدلجي لو لجرلا ةأرما ايب ینلا مجرف

 ۱ ."'"امهدلجي لو نييدوهي مجرو

 نع «یرهزلا نع «ةنييع نب نایفس ًابنآ :ىيحي نب ییج انئدح -۵

 نت ینلا َّمَجَر :اولاق مهنآ ؛لبشو دلاخ نب ديزو «ةريره يبأ نع «هللا دیبع

 .دیجی مو

 )١( ص) «ةلاسرلا» :رظناو ۱۵۳-۱۵ ص) «ثيدحلا فالتخا» يف ۸-۲۷ ۲(.

 صضراع :رذنلا نبا لاق» :(۱۲۰- ۷) «يرابلا حتف» يف رجح نبا ظفاحلا لاق (؟)

 «يلع لاق امك ؛هللا لوسر ةنسب تباث مجرلاو هللا باتك يف تباث دلجلا :لاقف ؛يعفاشلا مهضعب

 نمو زعام ةصق يف سيلو «يبأ هقفاوو يلع هب لمعو ءةدابع ثيدح يف امهنيب عمجلا تبث دقو

 هنوكلو .هحوضول هركذ كرت نوكي نأ لامتحال ؛موجرملا نع دلجلا طوقسب حيرصت هعم ركذ
 ضروع نيح اذه ريظنب يعفاشلا جتحا دقو «لامتحالاب هب حيرصتلا عقو ام دری الف ءلصألا

 نأب :يعفاشلا باجأف «ةرمعلا ركذي مو «هيبأ نع جحي نأ هلأس نم رمأ هیچ ىنلا نأب ؛ةرمعلا هباجيإ

 .انه باجي نأ يغبني اذكف :لاق هطوقس ىلع لدي ال كلذ نع توكسلا

 :هقرط ضعب يف نكل ؛اولصفني نأ مهو «ةيعفاشلا -اضیا- يواحطلا مزلآ اذهبو :تلق
 .ةاورلا ضعب نم ةرمعلا ركذ كرت يف ريصقتلاف «(رمتعاو كيبأ نع حح

 َدِلَج هنأ اهنم ءيش يف ركذي مل ؛ةفلتخم ديناسأب ةعونتم قرط نم تءاجف ؛زعام ةصق امأو

 مو .هربغ قح يف اذكو «(هومج راف اوبهذا» :(زعام) يف لاقو .امهریغو ةينهجلاو ةيدماغلا كلذكو

 .«هبوجو مدع ىلع :هعوقو مدع لدو هعوقو مدع ىلع :هركذ كرت لدف ؛دلجلا ركذي

 .ثيدح لبق هجيرخت مدقت - حيحص هدانسإ -۵
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 ةأرما نأ ىلع لد ام :لئاق لاق ناف :یعفاشلا لاق :هّللا دبع وبأ لاق
 ؟«مْجُرلاَو قم ُدْلَج بلا ىّلَع» :ِلك ىنلا لوق دعب اًرعامو لجرلا

 ؛اليبَس هل هللا َلَعَج ْدَقَف ؛يّنَع اوذخ» :ِِلكي هللا لوسر لاق اذإ :ليق

 دح َلّوأ ناك اذه نأ ىلع ليلد اذه يفف :«ُمْجْرلاَو ءم ُدْلُج :بّيثلاب بلا

 يذلاو «هدعب هنأ طيحي ملعلاف ؛" هفلاخم ءاج دح لكف ًالوَأ ناك اذإو «نيينازلا

 .هفلاخ ناك ادا ؛هلبف ام خسنی هدعب

 «قارعلاو ءزاجحلا لهأ نم ایتفلا لهأ ةّماع لوق اذمو :هّللا دبع وبأ لاق

 :نصحب مل يذلا ركبلا ينازلا ىلع نأ :رثالا لهأ نم «مهريغو ءرصمو «ماشلاو

 نمف «هيلع دلج الو مجرلا :نيصَحأ دق يذلا بيثلا ىلعو «ةنس يفنو «ةئم دلج

 هللا باتكب نيركبلا نيينازلا دلج "هنآ معز :هتبثو ةدابع ثيدح مهنم فرع

 نم هريغو ةدابع ثيدحب امهايإ هيفن يف حتحاو ي هللا لوسر ةنسب امهافنو

 مجرلا امهيلع تبثأو «نیبیثلا نع دلجلا طقسأ هنأو «يفنلا يف تيور يتلا رابخألا

 .ةنسلاب نیا نع اخوسنم دلجلا لعجو «يعفاشلا اهب جتحا ىتلا رابخألاب

 باتكلا خسن ةلأسملا هذه يف يعفاشلا تبثأ دقف :هللا دبع وبأ لاق

 دلج يف ةيآلا لوزن دنع نيركبلا ىلع يفنلا عم دلجلا تبثأ هنأل ؛“”ةنسسلاب

 يف مالكلا اذه وحن -هللا همحر- ركذ دقو ١5١4(., ص) «ثيدحلا فالتخا» يف )١(

 .(۸۸ /۷و ١44-١50 /5) «مألا» رظناو ۲۷-۲۸ ص) (ةلاسرلا»

 فالتخا) يف عقوو هسلع قلعلا روتکدلا هل هبنتي مل فيرحت وهو «!هغلاب) :«» يف )۲)

 .لمتحم وهو «٠...هفلاخ دعب دج ءيش لکف» :(۱۵ ص) («ثيدحلا

 . (نآ) :(م) يف ۳

 خسنت دق ةنّسلا نأ :انبهذمو» :(۲۲۱/۱-۲۲۲) «راثآلا لكشم» يف يواحطلا لاق )٤(

 باتك اندجو انألو ءامهنم ءاش اب امهنم ءاش ام خسني هللا دنع نم اهنم دحاو لك نأل ؛نآرقلا

 [۱۵ :ءاسنلا] ه؟مکیاسن نم ةشجافلا نييأي يبآللاَو# :هيف هلوق وهو ؛كلذ ىلع انلد دق هللا
 -دلج ؛ركبلاب ركبلا :ًاليبس نه هللا لعج دق ؛ينع اوذخ» :كلذ دعب ةا هللا لوسر لاق مث «ةيآلا
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 مجرلا عم دلجلا تبثأ كلذكو ةنسلاب يفنلاو «ةنُسلاو باتکلاب دلجلا :نیینازلا

 :مجرلاو ةنسلاو باتكلاب :دلجلا قدابع ثيدحب ةيآلا لوزن دنع نيِبّيثلا ىلع

 دعب ی ينلا نأ معز مث «نيبيثلا نيينازلا دح لوأ ناك كلذ نأ معزو «ةنسلاب

 ناك يذلا دلجلا ناب رقأف مجرلا امهيلع تبثأو «نيبّيثلا نع دلجلا عفر كلذ

 دعب امهنع هلي ىبنلا هعفر دق ةيآلا لوزن دنع هللا باتكب نيبيثلا ىلع اًبجاو

 هللا دمحب اذه فال هللا لوسر ةنُسب اخوسنم امهنع '”دلجلا راصف ؛كلذ
 .لكشم ريغ حضاو

 امك- نيلوق دحأ ةيآلا يف اولاق مهنإف ؛ةدابع ثيدح اوفرعي مل نيذلا امأو

 دم :-[۳۸ :ةدئاملا] «اَمُهَيَدْيَأ اوغطقاف ةقراّسلاَو قراّسلاو# :هلوق يف اولاق

 اهيقابو «ةنسلاب اخوسنم ةيآلا ضعب لعج ؛ةنسلاب باتكلا خسن مهنم زاجأ

 دارأ :اولاقف «صاخلا هب ديرأ يذلا ٌماعلا نم رخآلا قيرفلا اهلعجو «مكحُم

 ريغ نيركبلا :[۲ :رونلا] 4اَمُهْنِم دار لک اوُدِلْجاَف يِناَرلاَو ةّيناَرلا# :هلوقب

 .ملعلا لهأ روهج بهذم اذه «نينصحملا نيبيثلا نود «نینصحا

 ةدابع ثيدحب لمعلا باجيإ ىلإ هبرقو انرصع لهأ نم ةفئاط تبهذ دقو
 ٍةَنَس يفنو هللا باتکب ةئم دلج نیرکبلا نیینازلا ىلع اوبجوأف ههجو ىلع

 مجرلاو هللا باتکب دلجلا نیبیشلا نیینازلا ىلع اوبجوأو هلي هللا لوسر ةنسب

 هللا يضر- بلاط يبأ نب يلع كلذب َلِمَع :اولاقو كي هللا لوسر ةنسب

 .«مجرلاو ةثم دلج ؛بيثلاب بيثلاو .ماع بيرغتو «ةثم-

 را :لاق مث «لاق ام ةشحافلا نيتأي يتاللا يف هباتك يف لاق دق -ىلاعت- هللا نأ ىرت الفأ

 لعج مث «ةيآلا هذه يف هركذ ام :ًاليبس نه لعجي نأ لبق نهذح ناكف ؛اليبس ْنُهَل هللا لَعْجَ
 نآرقلا خسنت دق ةنسلا نأ كلذ لدف ؛ةيآلا كلت يف روكذملا دا كلذ فلاخي ادح اهيف اليبس نم

 .«قيفوتلا هللابو «نآرقلا نآرقلا خسني امك

 .باوصلا وهو «عوبطلا نم تبثملاو .؛دحلا» :طوطخملا يف ()

(Y)واو ةدايزب- («نموا :م) ف -. 
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 اهب لدتسا تلا رابخألا يف سيل :اولاقو «بعك نب يأ هب ىتفأو «-هنع

 دلجلا عفر بجوُي صن ليلد نيبيثلا نع دلجلا طاقسإ ىلع هٌريغو يعفاشلا
 دق هيلي ىنلا نوكي نأ زوجيو «ةدحاوب دلجلل ٌركذ امهيف سيل هنأل ؛امهنع

 ؛ثيدحلا نم هركذ اورصتخا امنإ مهلعلو .ثيدحلا يف ركذي مل ناو ءامهدلج

 نع هللا باتكب اونغتساف .هللا باتك يف نيينازلا ىلع اتباث دلجلا اوأر مهنأل

 رشتنيل ؛ٌركذ هللا باتك يف هل سيل يذلا مجرلا اوركذ امنإو «ةنّسلا يف هركذ

 الف ا هللا لوسر نم ةنس هنأ :اوملعيف «ةماعلا يف عيشيو «سانلا يف هركذ

 .عدبلاو ءاوهألا لهأ نم سان هركنأ دق هنأ ىلع «هراکن] مهنكمُي

 فسوي نع «ناعدج نب ديز نب يلع نع «ميشه أبنأ :ىيحي انثدح ح1

 )١95/١/ دمحأ هجرخأ - (هقرطب حيحص لوألا هرطشو) فيعض هدانسا -57

 بويأ نب دايز انث :(عيبلا نبا ةياور - ۲۲۰ /۲۳۰-۲۳۱) (يلامألا» يف يلماحملاو ٩١

 .هب ريشب نب میشه نع امهالك ؛-هيولد-

 :امیشه عباتو

 دهرسم نب ددسمو (۲۹/۱-۲۵/۳۰) «هدنسم» يف یسلایطلا هجرخآ :دیز نب ٌدامح -۱

 )٤/ ۲٤۹- «ةرهلا ةريخلا فاحمادو ۲ /۳) «ةیلاعلا بلاطلا» يف امك ؛«هدنسم» يف

 ۳۵۳9/۷۲۷۱ /۲۶) «راکذتسالا» يف ملادبع نباهقيرط نمو- ۵۰

 - ۷۵۱ /۷۵۵ /۲) «هدنسم) يف ةماسأ یبآ نب ثراحلاو .-(۹۸/۲۳و ۸۳ )٩/ ادیهمتلااو

 ٩۹۷- /۲۳) «دیهمتلا»و ۷(۰ ۲/۲ ) (راکذتسالا» يف رلادبع نبا هقیرط نمو- («ثحابلا ةيغب

 -1۲۰/۳) «نتفلا يف ةدراولا ننسلا» يف ينادلا ورمع وبآو «عابطلا یسیع نب قاحس) انث :

 (ةعیرشلا» يف يرجالا هنعو- دواد يبأ نب ركب وبأو «ىسوم نب دسآ قیرط نم ۳۱

 .هب دیز نب دام نع مهتسخ ؛برح نب نامیلس قیرط نم- "۷3۸/۱۱۹۵۱۱۹6 /۳)

 3 ۸۸۲۹/۷۷ /۱۰) «فنصلا» يف ةبيش يبأ نبا هجرخآ :""راوس نب ثعشأ -۲

 .ادج حيبق فيرحت وهو !!(ةملس نب دامح) ىلإ (ديز نب دامح) مسا هيف فرحت دقو (أ)
 .«يرصبلا ينادحلا هللادبع نبا هنأ رهاظلا» :-هللا همحر- انخيش لاق (ب)

 يف يرجالا حرص دقف ؛كلذ نم تدکات مث «ملعأ هللاو «بوصأ هنظا هتبثآ امو < امتع وه :تلق
 .هلضف نم دیزلا هلأسأو هقیفوت ىلع هلل دمحلاف راوس نبا هناب (۱۱۹6 /۳) «ةعیرشلا»



 يزورملل - « ةنسلا » باتك 65

 )٤/ (ةرهملا ةريخلا فاحتنإ2و .(۲ ۳۰۰۱۸/۲۹۲ /۳) «ةیلاعلا بلاطملا» يف امك ؛«دنسملا»و=

 /۳۰۱۷ /۲ و ۳:۳ /۱۵۱/۱-۱۵۲) (ةنّسلا» يف مصاع يبأ نبا هنعو- 6۰

 )١١97/9-١١945/ «ةعيرشلا» يف يرجآلا هريغ نعو هنعو دواد يبأ نب ركب وبأو -(۷

 نع امهالك ؛یضلا ديمحلادبع نب ريرجو «يدوالا سيردإ نب هللادبع نع 94و57

 .هب راوس نب ثعشأ

 .(۱۳۳۱۶ /۳۳۰/۷) «فنصلا» يف قازرلادبع هجرخأ :دشار نب رمعم -۳

 مساقلا وبأو )١57/175/1(( «هدنسم» يف يلصوملا ىلعي وبأ هجرخآ :ةملس نب دامح -5

 (94/1؟9) اروشنلاو ثعبلا» يف يقهيبلاو «ةبده انث :الاق ؛«دلاخ نب ةبده ثيدح» يف يوغبلا

 .هب ةملس نب دامح نع امهالك ؛رافصلا ملسم نب نافع انث :ييدملا نب يلع قيرط نم

 .(۱۱۲/۱۹۰) «ةنسلا لوصأ» يف نينمز يبأ نبا هجرخأ :لاله نب ىلعملا -0

 نم ۱۱۹۲-١۱۹۳/ ۷٠١( /۳) «ةعیرشلا» يف يرجآلا هجرخآ :ةلاضف نب كرابم -5

 .هب كرابم نع ,دعجلا نب يلع قيرط
 دواد وبأ هاور» :((هرصتخما- ۱۷ /۲۲۸/۵) (ةرهملا ةريخلا فاحتإ) يف يريصوبلا لاق

 مهقرط رادمو «يلصوملا ىلعي وبأو «ةبيش يبأ نب ركب وبأو هل ظفللاو- ددسمو «يسلايطلا

 .«فيعض وهو ؛ناعڏج نب ديز نب يلع ىلع
 هيفو .«ریبکلا» يف ىلعي وبأو .دمآ هاور» :(۲۰۷ /۷) «دئاوزلا عمجم» يف يمليما لاقو

 .«تاقث هلاجر ةيقبو ءظفحلا عئيس وهو ؛دیز نب يلع

 نیل هناف ؛نارهم نب فسويب -اضیا- ثيدحلا لالعإ امهتافو ءالاق امك وهو :تلق

 .ناعدج نب ديز نب ىلع هنع ةياورلاب درفت «ثيدحلا

 .هعبات «عبوت -اذه- فسوي نکل

 يف ةبيش يبأ نبا هجرخأ :هوحنب هب -هنع هللا يضر- رمع نع «بيسملا نب ديعس -أ

 يقهيبلا هقيرط نمو- «هثیدح» يف زازرلا يرتخبلا نب رفعج وبأو ۸۸۲۸/۷۷ )١١/ «فنصلا)

 نمو- (هدئنسم) ىف دهرسم نب ددسمو «نوراه نب ديزي نع- (۲۱۳/۸) «یرکلا ننسلا» يف

 عينم نب دمحأو «يدع يبأ نبا ان :(۸۸-۸۷ )٤/ «بيذهتلا بیذهت» يف رجح نبا ظفاحلا هقيرط

 نب ثراحلاو «قرزألا فسوي نب قاحسإ انث :-(۱۳۱/۳۸/4) يذمرتلا هنعو- «هدنسم) يف

 انث ۱۷٤(-: /۲) «ءايلوألا ةيلح» يف يناهبصألا ميعن وبأ هقيرط نمو- «هدنسم» يف ةماسأ يبأ

 .هب بيسملا نب ديعس نع .دنه يبأ نب دواد نع مهتعبرأ ؟فافخل ا ءاطع نب باهولادبع

 -لق اهنإف ؛ةماه ةدئاف هذهو «(هدنسم» يف ددسم دنع رمع نم هعامسب ديعس حرص دقو
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 .رداصلا نم رثک نم تلخ

 .؟حیحص نسح ثیدح رمع ثیدحا :يذمرتلا لاق

 حیرصت هيف «هيف نعطم ال ؛حيحص دانسإب ثيدح يل عقو دقو» :رجح نبا ظفاحلا لاقو

 .اذه انثيدح ركذ مث (رمع نم هعامسب ديعس

 .«ملسم طرش ىلع دانسالا اذهو» :ظفاحلا لاق

 ىلع قلعلا كاذ ىلع يفخ ام ثیدحتلاب -مهلا- حیرصتلا اذمو «لاق امك وهو :تلق

 نع -هذه- ديعس ةياور (۳۰/۱) هيلع هدیوست يف رکذ هناف ؛ارجه راد ط- يسلايطلا دنسم)

 .«!السرملا :هلوقب اهیلع بقعو «رمع
 هنع ءابرغ مهنآو میظعلا رفسلا اذه ىلع نیقلعلا ءالؤه لهج نایبل يفكي هدحو اذمو

 عالطالاو لوصولا نع نوزجاع -مهتربخ ةلقو ملعلا اذه يف مهجوضن مدعو «مهتنادخ- مهف

 نب ديعس عامس ةحص :-حوضو لكب- هيف يذلاو «بیذهتلا» -هّللا هحر- ظفاحلا باتك ىلع

 .رامغألل افالخ ؛هتوبثو رمع نم بیسلا

 مهل ناكل .بسحف (ددسم) باتك يف روكذملا حيرصتلا ناك ول :حوضو لكب لوقأو

 اذهف ؛رمع نم بيسملا نبا عامس مدعب مهيأرل نوجتحي مهو امأ ءاطوطخم لاز ام ذإ ؛رذع -هللاو-

 مه -فسالل- نكل ؛«بیذهتلا» اهنمو «بابلا اذه يف ملعلا لهأ بتك ىلإ نوعجريس مهنأ :ينعي

 !رمع نم بيسملا نب ديعس عامس يفن اهيف ملعلا لهآ ضعبل لاوقأب اوقلعت لب «كلذ اوعنصي ىل
 اذه مهوقل ناكل ؛هعامس مدع اندنع حجارلاو .فالخ رمع نم ديعس عامس يف :اولاق ول

 ام فالخ نومتکیو «نومزجي مهو امأ «يفنلا اذهب نوقوبسم مهف ؛لمأ صيصبو «ةحص ةكسم
 :لئاقلا لوق دح ىلع «ةذاشلا ءارالا ضعبل مهبصعتو «مهنطع قيض ىلع ليلد اذهف ؛هب اومزج

 «ینانلا ىلع مدقم تبثلاو ملعلا وه هسكعو «ملعب سيل يفنلا نأ نوملعي مهف !فرعت فلاخ
 نأ لبق رّيطو ؟مرصحتي نأ لبق ببزت نمي لعفن اذام نكل ؛ملعي مل نم ىلع ةجح ملع نمو
 !؟ شیری

 يف هللا يقتي نأ :همساب هفالغ ةرط رّدصو «باتكلا اذه ًاققحم هسفن بّصن نمل حصنأ ينإو

 هندخ لشم نوكي ال نآو .هنونسحي ال مه ملع يف ضوخلا ىلع مهئّرجي ال نأو «بابشلا ءالؤف
 لطابلا كتهيو هلمأو لهجلا حضفی ملعلا ناف ؛هريغل مسرلاو هل مسالا ؛(طونرالا بيعش)

 نإف ؛(طؤنرألا بيعش) نيبو "«یسلایطلا دنسم» ىلع قلعملا نيب ريبكلا قرفلا عم اذه «هرتسو
 مامأ نوعضي امنإو ءبعصلا ملعلا اذه يف ريفنلا يف الو ريعلا يف سيل -:لاقی امك- لوألا

 - درج يه امنإ -هللاو- هذهو «لاّهجلل ًاليلضتو «ماوعلاب ًاريرغت ؛(روتكد) ةملك مهئامسأ
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 لدأ الو هرخ كوؤسي نکل ؛هلكش نم باتکلا رظنم كبجعي تقارب رهاظمو ةضحم تایلکش-

 موعزلا مهقيقحت يف -هباسح تحت نیلغتشلا وأ- روتکدلا اذهل ةيملعلا ءاطخ الا ةرثك كلذ ىلع

 .ناعتسملا هللاف

 هعامسب بيسملا نب ديعس حيرصت هيف ؛(حیحص رخآ رثآ يلع تفقو ؛مدقت ام ةباتك دعبو

 :-هنع هللا يضر- رمع نم

 يف يبايرفلا رفعج هنعو- ٠١۷١١( /۵۸ /۱۳) «فنصلا» يف ةبيش يبأ نبا جرخأ دقف

 سايإ نع «جاجحلا نب ةبعش نع «-ردنغ- رفعج نب دمحم انث :-(4۰0 /۱۲) «مايصلا باتك»
 ينإ :لاق «ةنيزم نم :تلق ؟تنأ نمت :لاقف .بیسلا نب ديعس ىلإ تسلج :لاق «ينزملا ةيواعم نبا

 .ربنملا ىلع نرقم نب نامعنلا باطخلا نب رمع ىعن موي ركذأل

 .ذجاونلاب هيلع ضع «ةياغ حيحص هدنسو

 .هب بيسملا نب ديعس نع «يراصنألا ديعس نب ىيحي :دنه يبأ نب دواد عباتو

 «يشيللا ىيحي نب ىيحي ةياور- ۱۱۷ /۱۲۹/۶4-۱۳۱) «أطوملا» يف كلام مامإلا هجرخأ

 نسحلا نب دمحم ةياور ۲-1۹۳/۲٤١- ٤او «يرهزلا بعصم يبآ ةياور -۱۷۱۱/۲۱/۲و

 (ثيدحلا فالتخا»و «(هبیترت -۲ ۱۱۱/۲-۱۱/۱۱۲) (دنسملا» يف يعفاشلا هنعو- (ینابیشلا

 «راثالاو ننسلا ةفرعم»و ۲۱۲/۸-۲۱۳(۰) «یربکلا ننسلا» يف يقهيبلا هقیرط نمو- (۱۵۲ ص)

 مساقلا وبأو ۳۰۲-۳۱۳ /۲) (ربخلا ربخلا ةقفاوم» يف رجح نبا ظفاحلاو 9۰۸/۳۲۳ /۰)

 نب رهاز هقيرط نمو- (۱۱۹-۱۷/۱۲۰) «يرييزلا هللادبع نب بعصم ثيدح» يف يوغبلا

 «قشمد خيرات» يف ركاسع نباو .(۲۷/۲۵۳) «كلام يلاوع ىلع هدئاوز» يف يماحشلا رهاط

 يقهيبلاو ,(7/89 /0۸۷-9۸۸) «آطولا دنسم) يف يرهوجلا مساقلا وبأو ۰-(۲۹۹-۲۹۸/۶۷)

 ۰۳۰۲ /۳۹6-۳۹۵ /۱) دمحأو -۳۰۲/۲) «ةقفاوملا» يف ظفاحلاو .(۲۱۳/۸) «یربکلا» يف

 - (۲8/۹6) «ةوعدلا وباجم» يف ایندلا يبآ نباو ۳۱۰ /۳) «یربکلا تاقبطلا» يف دعس نباو

 ةيلح» يف يناهبصألا میعن وبأو -(۲۹۹/4۷) «قشمد خیرات» يف رکاسع نبا هقيرط نمو

 (يناثملاو داحآلا» يف مصاع يبأ نباو «نوراه نب ديزي نع (174١/”و ۵ )١/ «ءايلوألا

 امك ؛«هدنسم) يف دهرسم نب ددسمو يفقثلا ديجلادبع نب باهولادبع قیرط نم )

 راد ط- ۳۸۹۷ ۸۷۷۲/۱۵ وأ .نطولا راد ط- ۳۹۰۱/۲۳۲-۲۳۱ )٤/ «ةیلاعلا بلاطملا» يف

 -۲ 1/۵ وأ نطولا راد ط- ۲۵۰-۳۵۰۱/۲۵۱/) «ةرهملا ةريخلا فاحنإ»و ء(ةمصاعلا

 = دیعس نب ىيحي اش :الاق ؛(۳۱۲/۱-۲۹/۳۱۳) دمحأو .(دشرلا راد ط- ۳ ۵



 ۰۹ يزورملل - « هنسلا » بانك

 .هب ىيحي نع مهتسخ ؛هنییع نب نایفس قيرط نم ۹٩۱-٩۲( /۳) مكاحلاو ء«ناطقلا=

 .«حیحص نسح ثیدح اذه» :ظفاحلا لاق

 دقو .دانسإلا حیحص ثيدحلا اذه» :(1۱۸/۲۶-1۹) «راکذتسالا» يف ربلادبع نبا لاقو

 هعمسو «ةجحلا هذه هعم دهشو «ملعلا لهأ نم ةعامج لوق يف رمع نم بيسملا نب ديعس هعمس

 .(«ديهمتلا» يف هتركذ دق ؛هنع هظفح امالك هفاوط دنعو تيبلا هتيؤر دنع لوقي

 نبا ناكو «باطخلا نب رمع نم بيسملا نب ديعس عامس ححصي ييدملا نب يلع ناكو
 هفالخ نم اتضم نيتنسل دلو هنأل ؛باطخلا نب رمع نامز يف امالغ ناك :لوقيو «هرکنی نيعم

 هذه رمع ةجح يف هنس تناكو ءاملاع ايكذ اظفاح بيسملا نب ديعس ناك :ربلادبع نبا لاق

 .«اذه نم رثكأ ظفحي نسلا اذه نود نمو ءاهوحنو ماوعأ ةينامث

 يف همالك وحن ركذ مث ۰«... حيحص دنسم ثيدح اذه» :(97 /۲۳) «دیهمتلا» يف لاقو

 ۱ .(راكذتسالا»

 .«حیحصلا لاجر هلاجر دانسإ اذه» :يريصوبلا لاقو

 نبا ثيدح نم ةتباث حاحص هوجو نم دنتسي ثيدحلا اذه ىنعم» :ريلادبع نبا لاق دقو

 .«رمع نع سابع

 .اندنع ةيناثلا قيرطلا يهو :تلق

 باطخا نب رمع نع «سابع نب هللادبع نع ءدوعسم نب ةبتع نب هللادبع نب هللاديبع -۲
 يبايرفلا رفعجو 0۸۲۹/۱۳۷/۱۲(۰) «هحیحص» يف يراخبلا هجرخأ :لیوط ثيدح نمض هب

 يتيدلا نب يلع انث :الاق ؛(۱۳ /۱۲) «يرابلا حتف» يف امك ؛«جرختسملا» يف يليعامسإلا هنعو-

 ۰4۱۳۱۷ /۳) (هحیحص) يف ملسم هنعو- (۷۰/۱۰-۸۷۲۵۹/۷۲) «فنصلا» يف ةبيش يبأ نباو

 (هحیحص) يف ملسم هنعو- «هدنسم) يف يندعلا رمع يبأ نباو ,«-(؟607 /867 /۲) هجام نباو

 روصنم نب دمحم اش 41٠١-71١8/51١١(: /5) «ىربكلا ننسلا» يف يئاسنلاو +2۷

 ,-(75007 /867” /۲) هجام نبا هنعو- «هدنسم» يف يدادغبلا حابصلا نب دمحمو «ىيكملا زاوجلا

 ةمثيخ وبأ انث :الاق ؛(۱۵۱/۱۱/۱) «هدنسم» يف ىلعي وبأو ۱۳۱۷ /۳) (هحيحص) يف ملسمو

 نب دمحأ انث :(۲۹۹/۱-۱۹6/۳۰۲) «راخزلا رحبلا» يف رازبلاو «يئاسنلا -برح نب ريهز-

 نباو )٤/ ۱۲۲-۱۲۳/ 1۲١۷(« «هحیحص» يف ةناوع وبأو «دالخ نب ركب وبأو يضلا ةدبع

 -انث :الاق ؛-(۲۹۲-۳۲۰۳/۲۹۳ /۳) «ىرغصلا ننسلا» يف يقهيبلا هقيرط نمو- يبارعألا
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 نب ملسم نب دمحم نع «ةنييع نب نايفس نع مهتعست ؛ينارفعزلا حابصلا نب دمحم نب نسحلا-
 .هب هللاديبع نع «يرهزلا باهش

 نم مجرلا ةصق تبث ةنييع نب نايفس نأ )١1/1( «هدنسم» يف يديمحلا نيب دقو :تلق

 طبضو تبثف «رمعم نم هعمس هنأو «يرهزلا نع ةفيقسلا ثيدحل هظفح طبضي مل هنأ ركذو رمعم

 امهالكو ةرشابم يرهزلا نع ةراتو «يرهزلا نع رمعم نع هيوري ةرات ناكف «يسن ناك ام

 حص
 ۸ نکل ؛هب يرهزلا نع «ةنييع نب نايفس انث :(۲۰/۱۹/۱) «هدنسم» يف يديمحلا جرخأو

 .افنآ انركذ ام وحن ركذو «هنتم ىسي

 :هنییع نب نايفس عباتو

 ىسيع نب قاحسإ انث :(484۹/۱-۳۹۱/4۵4) دمحأ هجرخأ :سنأ نب كلام مامإلا ١-

 يناوطقلا دل نب دلاخ انث :(«نانلا حتف» -۲ ۷۳/۱۰۷ /۸) «هدنسم» يف يمرادلاو عابطلا

 ایربسکلا نتسلا» يف يئاسللا هنعو- «تایرهزلا» يف يلهذلا ىيحي نب دمحو

 دنسم) يف يضاقلا قاحس) نب ليعامسإو «ينارهزلا رمع نب رشب انث :-( ١١7

 (ةياورلا ملع لوصأ ةفرعم يف ةيافكلا» يف يدادغبلا بيطخلا هقيرط نمو- «كلام ثيدح

 يف نابح نبا امهنعو- «امهیدنسم» يف نايفس نب نسحلاو يلصوملا ىلعي وبأو )/11١(-«

 ۹۵-٩1( /77) «ديهمتلا» يف ريلادبع نباو «-(«ناسحإ» -1۱۶ /۱۵۲-۱۵۸ /۲) (هحيحص)

 (ىربكلا ننسلا» يف يئاسنلاو ءامسآ نب ةيريوج نع «ءامسآ نب دمحم نب هللادبع نع

 (۲۰۵۸/۳۰۳و ۲۰۵۰۷/۳۰۲ /۵) «راثآلا لكشم» يف يواحطلاو )5/415-51١/7150١(.

 قاحسإ قيرط نم (۹۵/۲۳-۹۱) «دیهمتلا» يف رلادبع نباو .بهو نب هللادبع نع قرط نم

 .هب سنأ نب كلام نع مهتتس ؛يورفلا دمحم نبا

 /1) «هحيحص يف ةناوع وبأ هنعو- «تايرهزلا» يف يلهذلا هجرخأ :دشار نب رمعم -۲

 يناولحا لالخلا يلع نب نسحلا انث :(۳۸-۱4۳۲/۳۹/) يذمرتلاو <«( ۳

 ي اذهو- قازرلادبع نع مهتعبرأ ؛يروباسينلا بيبش نب ةملسو «روصنم نب قاحسإو

 .هب رمعم نع -(۱۳۳۲۹/۳۱۵ /۷) هل «فنصملا»

 :یازرلادبع عباتو

 ىسوم انث :(۷۳۲۳/۳۰۳ /۱۳) «هحیحص) يف یراخبلا هجرخآ :دایز نب دحاولادبع -أ

 .هب دحاولادبع نع «يكذوبتلا ليعامسإ نبا

 -يبأ نبا هنعو- (۱۵/۱-۲۵/۱۲) «هدنسم) يف يديمحلا هجرخأ :ةئيبع نب نایفس -ب
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 ,.(94/77-40) «دیهمتلا» يف ريلادبع نباو (۱4-۳۲۹/۱۲۵) «ریبکلا خيراتلا» يف ةمثيخ-
 .هب نايقس انث :-(۳۵ ۷۳ /۷ ۲/۲ ) «راکذتسالا»و

 .(حيحص نسح ثيدح اذه» :يذمرتلا لاق

 1۸۳۰/۱۵۱۶ /۱۲) (هحيحص# يف يراخبلا هجرخأ :ناسيك نب حلاص -۳

 «يرابلا حتفا يف امك ؛«جرختسلا) 2 يليعامسإلا هقيرط نمو- «خیراتلاو ةفرعلا» يف یوسفلاو

 /۱۲۳ /4) «هحیحص) يف ةناوع وبأو «يسيوألا هللادبع نب زیزعلادبع انث :الاق ؛ +

 /۲۱۳ /۰) «راثآلا لكشم» يف يواحطلاو ءدعس نب ميهاربإ نب بوقعي قيرط نم (۰

 دعس نب ميهاربإ نع مهتثالث ؛يسلايطلا -كلملادبع نب ماشه- ديلولا يبأ قيرط نم 48

 .هب حلاص نع «يرهزلا
 وبآ انث ۱1۹۱/۱۳۱۷ /۳) «هحیحص» يف ملسم هجرخا :يليألا ديزي نب سنوي -4

 /4) «هحیحص) يف ةناوع وبأو «ييجتلا ىيحي نب ةلمرحو ؛-حرسلا نب ورمع نب دمحأ- رهاطلا
 انث :(۲۰۵۸/۳۰۳ /۵) «راثالا لکشم» يف يواحطلاو «ىلعألادبع نب سنوي انث ۲۵ ۲

 ان :(۶۱۱/۹-۷۱۲۰/۱۲) «یربکلا نتسلا»  يئاسنلاو .بهو نب نهرلادبع نب دمحأ

 .هب سنوي نع مهتسخ ؛-عمسأ انأو هيلع ةءارق- نیکسم نب ثراخا

 /417/5-418) «ىربكلا ننسلا» يف يئاسنلا هجرخأ :يليألا دلاخ نب ليقع -ه
 ملسم نب ديعس نب فسوي ان :الاق ؛(۱۲۵۹/۱۲۳/4) «هحیحص) يف ةناوع وبأو ( ۲

 .هب ليقع نع «دعس نب ثيللا نع ءروعألا يصيصملا دمحم نب جاجح نع «يصيصللا
 «یربکلا ننسلا» يف يتاسنلا هجرخأ :مزح نب ورمع نب دمحم نب ركب يبأ نب هللادبع -7

 نب ميهاربإ نب بوقعي همع نع «يرهزلا ميهاربإ نب دعس نب هللاديبع انث ۲۷۱۱۲ 7

 , .هب هللادبع ينث :قاحسإ نب دمحم نع «هيبأ نع «يرهزلا دعس
 نب ىلعألادبع انث :۵۲۳-۱۸۸۸۹/۵۲۷(۳ /۱6) «فنصملا» يف ةبيش يبأ نبا هجرخاو

 .هب قاحسإ نبا نع «يماسلا ىلعألادبع
 نب هللادبع نب هللاديبع نع «يرهزلا نع هاورف ؛ريشب نب میشه :مهلك ءالؤه فلاخو

 .هب رمع نع «فوع نب نهرلادبع نع «سابع نبا نع «ةبتع

 .رمعو سابع نبا نيب (فوع نب نهرلادبع) لخدأف
 - 2 رفعج وب انث :(۱66-44۱۸/۱4۵ /5) دواد وبأو ۱۹۷/۳۲۷ /۱) دمحأ هجرخأ

 ميمو مقر 785 + و و ام و و م سماق * 1م هم و او ها
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 اهحيحص») يف نابح نبا هنعو- «هدنسم» يف يلصوملا ىلعي وبأو «يليفنلا -دمحم نب هللادبع- =

 يف يناهبصألا نايح نبا خيشلا وبأو «سنوي نب جيرس انث :-(«ناسحإ» 1١40-11/161- /؟)

 ؛يدقعلا ذاعم نب رشب قيرط نم (۱۷۱ /۰۷) «اًضعب مهضعب نع مهتياورو نارقألا رکذ)

 .هب ميشه نع مهتعبرأ

 ؛هنع فلتخاو «يرهزلا هاورو ...» :(۹/۲-۸4/۱۰) «للعلا» يف ينطقرادلا مامإلا لاق

 .رمع نع «فوع نب نهرلادبع نع «سابع نبا نع «هللاديبع نع «يرهزلا نع میشه هاورف

 .فوع نب نهرلادبع هيف ركذي لو ؛اهوطب ةفيقسلا ةصق يرهزلا نع میشه نع يورو

 «لیقعو «سنويو «سنأ نب كلامو «مزح نب ورمع نب دمحم نب ركب يبأ نب هللادبع هاور كلذكو
 نع «هللاديبع نع «يرهزلا نع ؛مهريغو «ةنييع نباو «جيرج نباو .ناسيك نب حلاصو «رمعمو
 .هرصتخا نم مهنمو «هلوطب ةفيقسلا ةصق ىور نم مهنمف ؛رمع نع «سابع نبا

 رکب يبأ نب هللادبعو «ناسیک نب حلاص ةياور نم يرهزلا هاور ام :اذه نم ظوفحاو

 .«مهعبات نمو «سنأ نب كلامو

 هلادبع نب هللاديبع نع هاورف .فوع نب نمحر لادبع نب ميهاربإ نب دعس :يرهزلا عباتو
 میشه ةياور لشم امام ءرمعو سابع نبا نيب فوع نب نهرلادبع لخدأ نكل ؛هب ةبتع نبا
 .ةقباسلا

 /077 )١5/ «فنصلا» يف ةبيش يبآ نباو ۳۵۲/۲۷۲ ۱/۱) دمآ هجرخآ

 يف يئاسنلاو -(۱۷7۸ 7١4/ /4) «ةباحصلا مجعم» يف يوغبلا مساقلا وبآ هنعو- ۸

 نسب دمحم انث :اولاق ؛يمرذالا قاحساو دمحم نب هللادبع انث :(۷۱۱۷/۱۰/) «یربکلا ننسلا»

 /۱۰ /۱) ؟یرکلا ننسلا» يف يئاسنلاو ۳۵۲/۲۷۲ ۰۱/۱) دمحأو .-ردنغ- رفعج

 يصيصلا دمحم نب جاجح انث :الاق ؛يدلاجا نامیلس نب ليعامسإ نب نسحلا انث ۲

 لامحلا هللادبع نب نوراه انث :(۷۱۱۵و ۷۱۱/۰۹ /7) «یربکلا ننسلا» يف يئاسنلاو «روعألا

 نبدمحأ انث ١778(: /۳۱6 /54) «ةباحصلا مجعم» يف يوغبلا مساقلا وبأو «عفار نب دمحمو

 /۵۷) «اًضعب مهضعب نع مهتياورو نارقألا ركذ» يف يناهبصألا خيشلا وبأو «يدبعلا ميهاربإ

 يف يئاسنلاو «يسلايطلا -دواد نب ناميلس- دواد وبأ انث :اولاق ؛قوزرم نب دمحم قيرط نم ۹

 انث :-(۳۰۱۰/۳۰۳/۵) (راثآلا لكشم» يف يواحطلا هنعو- (۷۱۱۳/۰۸/۱) «یرکلا)

 ؛٩(هارق) ب فورعلا یضلا -ناوژغ نب نهرلادبع- حون يبآ نع ؛يرودلا دمحم نب سابع

 = .هب دعس نع «ةبعش نع مهتعبرأ
BH HF BH Eدي © و و ©  EHAسم 4 ذه هم 5 5 هش شك ذا تشتاق  
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 ؛-هنع هللا يضر- باطخلا نب رمع بطخ :لاق ؛سابع نبا نع «نارهم نبا

 هللا دودح نم ٌدح مجرلا نإ الآ !سانلا اهيأ اي :لاقو .هيلع ىنثأو «هّللا دمحف

 رکب وبأ مجرو «مجر دق ةَ هللا لوسر نأ :كلذ ةيآ نإ الأ «هنع نعدخت الف
 نب رمع دهش :فحصلا ةيحان يف بتكأ نأ تممه دقلو ءامهدعب نم انمحرو

 الأ مجر هلك هللا لوسر نأ :نالفو «نالفو «فوع نب نمحرلا دبعو «باطخلا
 هربقلا باذعبو «لاجدلابو ؛مجرلاب نوبنکی ماوقآ مکدعب نم يتأيس هنإ

 .''اوشجتما امدعب رانلا نم نوجرخي موقو «ةعافشلاو
 ۰ ۳۹ ۰ ۰ لح

 رسا -هنع هللا یضر- بلاط یب | نب لع دلج :لوقي ارماع تعمس :لاق

 .ةنسلاب اهتجرو هللا باتکب اهتدلج :لاقف ءاهمجر مث

 ةملس نع بعش انث :رفعج نب دمحم انث :راشب نب دمحم انثدح -4

 رمع نع سابع نبا نع هيوري ةرم ؛نادانسإ هيف هللاديبعل نوكيف ؛حیحص دنس اذهو :تلق =

 ةياور نوكتو «-ةطساوب- رمعو سابع نبا نيب فوع نب نهرلادبع لاخدإب ةرمو .ةطساو نودب

 .ديناسألا لصتم يف ديزملا نم -هذه- دعس

 «ميهاربإ نب دعس نع ةبعش ثيدح نم حيحص ثيدح وهو) :(للعلا» يف ينطقرادلا لاق

 .«هلادبع نب هّللاديبع نع
 .اوقرتحا (۱)

 .هجولا اذه نم فنصلا هب درفت - دانسإلا حیحص فوقوم -۷

 .هدعب ام رظناو نوفورعم تاقث مهلك هلاجر ؛حيحص دنس اذهو :تلف

“Aهفیرط نمو (هفنصم) يف غبصأ نب , مساق هجرخأ - دانسإلا حيحص فوقوم  

 دمحم نع «ىنشخلا مالسلادبع نب دمحم انث :-(77 5 )۱١/ «ىلحملا» يف يسلدنالا مزح نبا مامإلا

 .هب -رادنب- راشب نبا

 امسألا» يف يدادغبلا بيطخلا هقيرط نمو- (۲۰۳/۲-۸۳۹/۲۰) دمحأ هجرخأو

 .هب -ردنغ- رفعج نب دمحم انث :-(۱۳۹ص) «ةمکحا ءابنألا يف ةمهبلا

 سايإ يبأ نب مدآ انث :(1۸۱۲/۱۱۷/۱۲) «هحیحصا يف يراخبلا مامالا هجرخأو

 = يوغبلا مساقلا وبأو «يذورملا دمحم نب نيسح انث :(۱۲۱/۲-۷۱۲/۱۲۲) دمحأو «ینالقسعلا
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 اقشمد خيرات» يف ركاسع نبا هقيرط نمو- (0:05 7/590 /۱) (دعجلا نب ىلع دنسما يفد

 حتفا) يقامك ؛«جرختسلا) 2 يليعامسإلا هنعو- (هدنسم) يف يلصولا یلعی وبأو -(۸4 /۲6)

 نب يلع انث :الاق ؛-(۳۲۹ )٤/ «ءایلوالا ةيلح» يف يناهبصألا میعن وبآو ۱۱۸ /۱۲) «يرابل

 نب زهب قیرط نم (2۰-۷۱۰۳/۰۵ و ۷۱۰۲/۰ /5) «یرکلا ننسلا» يف یئاسنلاو .دعحا

 لکشم»و ۳ (راثآلا يناعم حرش» يف يواحطلاو «مزاح نب ريرج نب بهوو دسأ

 مهتتس ؛يدقعلا -ورمع نب كلملادبع- رماع يبأ قيرط نم (۳۰/۵-۲۰۲۱۱/۳۰۷) «راثالا

 .هب هبعش نع

 -!«يراخبلا حیحص» يف هنأ عم- مهضعب هلعآ دقو سمشلاک حیحص دنس اذهو :تلق

 .-هّلا ءاش نإ- هدقنو كلذ ضقن يتأيسو !!عاطتنالاب

 .هب لیهک نب ةملس نع «ةملس نب دامه :ةبعش عباتو
 ملسم نب نافعو «دسأ نب زهب انث :(۱۳۱۷/۳۷و ۱۱۹۰ /797/5/5) دمحأ مامإلا هجرخأ

 .هب دامح نع امهالك ؛رافصلا

 ىلع حيحص هدانسإو» :(0/۸) «لیلغلا ءاورإ» يف -هللا همحر- ينابلألا مامإلا انخيش لاق

 .«ملسم طرش

 :نم لك ؛لیهک نب ةملس عباتو
 نع (۱۳۳۹۱/۳۲۸/۷) «فنصلا» يف قازرلادبع هجرخأ :دلاخ يبأ نب ليعامسإ ١-

 /(ج) «طسوالا» يف رذنلا نبا هقیرط نمو- (۱۳۳۵۳ /۳۲۷ /۷)و يميتلا نامیلس نب رمتعم

 قیرط نم- (۳۲۹/4) «ءایلوالا ةيلح» يف يناهبصألا میعن وبآ هنعو- يناربطلاو -( ٤ق

 ؛نوع نب رفعج قیرط نم (۳۱۵/4) مكاحلاو «يروشلا نایفس نع امهالک ؛ةبقع نب ةصيبق

 .هب ليعامسإ نع مهتئالث

 تيأر له :لئسو «یعشلا تعمس :لاق ؛دلاخ يبأ نب ليعامسإ نع» :مکاحا ةياور يفو

 .. ةيحللاو سأرلا ضيبأ هتيأر :لاق ؟-هنع هللا يضر- بلاط يبأ نب يلع- نينمؤملا ريمأ

 .ثيدحلا

 .یهذلا هقفاوو «(حيحص دانسإ اذهو) :مكاحلا لاق

 وهو لاق امك وهو» ۰۹/۸۸ «لیلغلا ءاورإ» يف -هللا هج ر- ينابلألا مامإلا انخيش لاق

 عقو يتلا تایاورلا ضعبل در هیفف «-هنع هللا يضر- يلع نم ثيدحلا اذهل يعشلا عامس يف صن

 )١٠١64/16(- «"حتفلا» يف ظفاحلا هركذ امك ؛هريغ هنم عمسي لو :لاق .يلع نم ثيدحلا
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 .«-ىلاعت- هللا قفولاو .انه نم اهدفتساف .كلذ ىلع ةجحلا رکذی ملو ۱۱۹/۱۲([۰)]-

 .-هللا هحر- لاق امك وهو :تلق

 يف -يمزاحلاك- مهضعب نعط دق» :(۱۱۹/۱۲) «يرابلا حتف» يف رجح نبا ظفاحلا لاقو

 يبعشلا ناب [(4۷ )٤/ «للعلا» يف] ينطقرادلا مزجو «يلع نم هعمسي مل يعشلا ناب ؛دانسإلا اذه

 .«هريغ هنم عمسي مل :لاقو يلع نم ثيدحلا اذه عمس

 عمس :تلق» :-ينطقرادلا نع «للعلا» يوار- يناقرلا لاق :هيف هترابع صن :تلق

 .«اذه ريغ عمس ام ءافرح هنم عمس :-ینطقرادلا- خیشلا لاق ؟يلع نم يمشلا

 لاق ثيح ؛اهسفن ةلعلاب -!ذه- ىلع ثیدح فعض دقف لادبع نبا :ىمزاحلاب قحلیو

 نا :نولوقی مهنأل ؛یوقلاب سيلف ؛ةحارش ةصق يف يلع ثيدح امأو» ۱ /۹) «دیهمتلا» يف

 .(.. روهشم وهو .هنم عمسي مل يعشلا

 مامإلا طرش نع الضف اذه «مكاحلا دنع عامسلاب هحيرصت كتاف !كنع هللا افع :تلق
 !؟كلذ نع لفغ فيكف «ءاقللا ناكمإ درجمب يفتكي ال هناف ؛فورعلا يراخبلا

 ميعن وسبأ هقيرط نمو- يضاقلا بوقعي نب فسوي هجرخأ :نمحرلادبع نب ""نیصخ -۲
 (۱۹۷۹ /۲۷۸/۲) «طسوالا مجعلا» يف يناريطلاو -(۳۲۹/4) «ءايلوألا ةيلح» يف يناهبص الا

 نب دومحم قیرط نم (۳۱۸۹/۸/۳) «هننس) يف ينطقرادلاو «ينارهزلا عیبرلا يبآ نع

 -يدادخبلا رفعج وبآ- زازبلا حابصلا نب دمحم قیرط نم (4۸/۳-۳۱۹۰/6۹)و "شاد

 .هب نيصح نع یشب نب "۳ میشه نع مهتئالث ؛-هل «ننسلا» يف اذهو

 .هب نيصح نع «ريثك نب نامیلس :امیشه عباتو

 رابتعالا» يف يمزاحلا هقيرط نمو- (۳۱۹۱/4۹/۳) «هننس» يف ییطقرادلا هجرخأ

 قیرط نم -(مزح نبا راد ط - ۳۳۳ ۷۰-۷۰۷ /۲ وأ قیملعلا بتکلا راد ط - ۲۰۲ ص)

 .هب نامیلس نع «ریثک نب دمحم نع ةلبج نب ريثك نب هللادیبع

 .(1/۸) «ءاورإلا» يف قيرطلا هذه -هللا همحر- ينابلالا مامإلا انخیش ححصو

 («(فنصملا» 2 قازرلادبع هجرخأ :يدسألا -مصاع نب نامثع- ات نصح وبأ ۳

 = يف ينطقرادلاو -(۲۰4ق /٤ج) «طسوالا» يف رذنلا نبا هقيرط نمو- ۱۳۳۵۳/۳۲۷ /۷)

 .رغصم تلمهلا مضب ()

 !!ءارلاب ؛«شارخ» :ىلإ «نئسلا» عوبطم يف تفرح (ب)

 !«ماشها ىلإ «ننسلا» عوبطم يف تفرحت (ت)

 .ةلمهلا حتفب (ث)
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 بتکلا راد ط - ۲۰۳ص ) «رابتعالا) يف يمزاحلا هقيرط نمو- ۲ / 59 /۳) (هننس» =

 /۸) «یربکلا ننسلا» يف يقهيبلاو «-(مزح نبا راد ط - ۳۳۶/۷۰۸۷۰۷ /۲ وأ قیملعلا

 .هب نیصح يبأ نع امهالک ؛قیزر نب رامع قیرط نم ۰
 /۲۵۵-۲۵۱و ۹٩۱/۲۵۵ /۲) دهآ مامالا هجرخآ :حادقلا ملاس نب ليعامسإ -5

 نب لیعامس|- ميهاربإ وبآ انث :(۹۲ /۲۵۵/۲-۲۰۲) «دنسلا دئاوز» يف هللادبع هنباو ۲

 ریهز- ةمثيخ وبآ انث :(۲۹۰ /۲۹/۱) «هدنسم) يف يلصولا ىلعي وبأو «بقعلا -ةلبج نب دمحم

 «هننس) يف ينطقرادلا هقیرط نمو- «هدنسم) يف زازبلا حابصلا نب دمحمو «يئاسنلا -برح نبا

 يف يناهبصألا میعن وبآ هقیرط نمو- يضاقلا بوقعی نب فسویو ۰-۳۱۹۰ /4۹-4۸/۳)

 عيبرلا يبأ نع 0( 0 «طسوألا مجعملا» يف يناربطلاو س(۳۲۹/) «ءایلوالا ةيلح»

 دومح قیرط نم (۳۱۸۸/۸/۳) «هننس» يف ينطقرادلاو ,يكتعلا ينارهزلا -دواد نب نامیلس-

 .هب ملاس نب لیعامس) انث :ريشب نب میشه نع مهتتس ؛شادخ نبا
 "«فنصملا» يف قازرلادبع هجرخأ :يفوكلا يدنكلا ةّيجح نب هللادبع نب حلجألا -۵

 يبأ نباو -(۲۰۷ق /4ج) «طسوالا» يف رذنملا نبا هقیرط نمو- (۱۳۳۵۰ /۳۲۷-۳۲۲/۷)

 ءامسالا» يف يدادغبلا بيطخلاو ءرهْسُم نب يلع انث :(۸۸۱۰/۸۸/۱۰) «فنصملا» يف ةبيش

 (۲۰۲/۸) يقهيبلاو .يسفانطلا ديبع نب ىلعي قيرط نم (۱۳۹ص) «ةمكحملا ءابنألا يف ةمهبملا

 .هب حلجألا نع مهتعبرأ ؛نوع نب رفعج قيرط نم
 هلاجر «ديج هدانسإو» :(۷ /۸) «لیلغلا ءاورإ» يف -هللا هحر- ينابلألا مامإلا انخيش لاق

 .«قودص وهو «-يفوكلا هللادبع نبا وهو- حلجألا ريغ ؛حيحصلا لاجر تاقث

 /۳۷ ۳۷۳-۱ /۲) «دنسملا» يف دمحأ مامإلا هجرخأ :يسودسلا ةماعد نب ةداتق -5

 ديعس نع -ردنغ- رفعج نب دمحم انث :(۱۲۳۳ /۷۱۹-۷۲۰ /7) (ةباحصلا لئاضفاو ( ۵

 .هب ةداتق نع «ةبورع يبأ نبا
 /۲) «يذمرتلا للع حرش» يف امك ؛هطالتخا دعب ةبورع يبأ نبا نم ردنغ عامسو :تلق

 .اهريغو ۷ 1

 نب ىيحن انث :(۱۲۱۰/۳۸"و ٩۷۸ /۲۷۸/۲) دمحأ مامإلا هجرخأ :ديعس نب دلاجم -۷

 وبأ هقيرط نمو- «هدنسم» يف نايفس نب نسحلاو «ةدئاز يبأ نب ايركز نب ىيحيو «ناطقلا ديعس
 يف يوغبلا مساقلا وبأو «ديز نب دامح قيرط نم- ( 0 «ءایلوالا ةيلح» يف يناهبصألا ميعن
 - )١4/ «قشمد خيرات» يف ركاسع نبا هقيرط نمو- ۰ )١/ «دعجلا نب يلع دنسم)
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 2ع هللا لوسر لوقب اهمحرأو للا باتكب اهدلجأ :لاقف تعمحا

 ىيحي نب دمحم انث :ثراحلا نب دلاخ انث :ةدعسم نب دیه انثرح -04

 ةتثشم دلج :ةخيشلاو خيشلا :لوقي یعشلا تعمس :لاق ؛یلعثلا رشبم نبا

 امهدلج ؛ةنالفو نالفب ةبحرلا هذه يف -هنع هللا يضر -بلاط يبأ نب يلع

 .امهمجرو «هئم

 نع .روعألا ملسم نع «ریرج أينأ :قاحسإ انثدح -۰

 «يرابلا حتف» يف امك ؛«جرختسلا» يف يليعامسإلا هنعو- «هدنسم) يف ىلعي وبأو -(۸6 =

 -۱۲۱/۲) دهأو ,-(4:/578) «ءايلوألا ةيلح» يف يناهبصألا ميعن وبأو «3218/1)

 نب ةبعش نع قرط نم (۰6/7-۷۱۰۳/۰۵) «ىربكلا ننسلا» يف ىئاسنلاو 4 ۲

 .هب دلاجم نع مهتعبرأ ؛جاجحلا

 لاجر تاقث هلاجرو» :(۷/۸) «ءاورإلا» يف -هللا همحر- ينابلألا مامإلا انخیش لاق

 .«فيعض وهو .-ديعس نبا وهو- دلاجم ريغ ؛نیخیشلا

 .هجولا اذه نم فنصملا هب درفت - هريغل حيحص فوقوم -4

 لو نآالا هفرعأ مل ينإف -اذه- ىيحي نب دمحم ريغ نوفورعم تاقث مهلك هلاجر :تلق

 .ةرسيم ىلإ ةرظنف ,ثحب لوط دعب ةمجرت هل دجأ

 .هلبق اب لاح لك ىلع حيحص رثالاف ؛كلذ عمو

 بلاطملا» يف امك ؛«هدنسما يف هيوهار نب قاحسإ هجرخأ - فيعض هدانسإ -۰

 .ءاوس هدنسب (۲۱۹۲ /۲ ۲۵-2 /5) «ةرهلا ةريخلا فاحتإ»و .(۱۸ ۱6 /۲ ۱۵ /۲) (ةيلاعلا

 ءامسألا» يف يدادغبلا بيطخلا هقیرط نمو- «هدنسم) يف يرافغلا مزاح نب دمآ هجرخأو

 .هب ىبضلا ديمحلادبع نب ريرج انث :ةبيش يبأ نب نامثع انث :-(۷۳ /۱۳۸) «ةمكحملا ءابنالا يف ةمهبلا

 /4ج) «طسوألا» يف رذنملا نبا هقيرط نمو- «هننس» يف روصنم نب دیعس هجرخأو
 «راثالا يناعم حرشا يف يواحطلاو «يفنحلا -ميلس نب مالس- صوجحألا وبأ انث :-(7١5ق

 امهالك ؛ىقرلا دبعم نب ىلع قيرط نم (۳۰۷-۲۰۲۲/۳۰۱۹ /۵) (راثآلا لکشم»و ( /۳)

 - ۱ ۱ .هب يئاللا روعألا ناسيك نب ملسم نع
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 كلعل :لاقف «تينز ينإ :تلاقف «هتتآ ةآرما ّنأ :يلع نع «"”نيوج نب "هب

 «ةهركم ربغ ةعئاط تينز :لاقف ؟تهركأف ؛كشارف يف ةمئان تنأو تيتوأ

 تدلو الف ءاهسبحف «تبصغ ام :تلاق ؟كسفن ىلع تّبصغ كلعل :لاق

 ءاهيف تلخدأ مث «ةبحرلا يف اهبکنم ىلإ اهل َرِفَحَف ؛رمآ مث «اهدلج ؛اهنبا بشو

 ايم دمحم ةنسب اهتجرو «هللا باتکب اهتدلج :لاقف «انیمرو یمر من

 نع «سارف نع «ایرکز انث :دیبع نب دمحم ًابنآ :قاحسا انئدح -۱

 .نصج لو انز اذإ لجرلا دلجی :لاق ؛بعک نب یب نع «قورسم نع «رماع
 .مجري مث «نصحأ دق يذلا دلجيو ىفني مث

 نع «يعشلا نع ؛ليعامسإ نع میشه ًابنآ :ىيحي نب ىيحي انثدح -۲

 .«روعألا ناسيك نب ملسم فعضل ؛فیعض دانسإ اذه» :يريصوبلا لاق -

 نب ملسم فعضل ؛فيعض دنس قاحسإ هاور» ۲٠١/ ٤٠٤١(: /0) «ةرصتخملا» يف لاقو

 .(ناسيك

 يواحطلا هجرخآ» ۸) «لیلغلا ءاورإ» يف -هّللا همحرس ینابلالا مامالا انخبس لاقو

 .(فيعض دنس

 !!ةيناتحتب «ةیح» ىلإ «ةمهبملا ءامسالا» يف تفرحتو «ةليقث ةدحوم مث ةحوتفم ةلمهمب )١(

 .نون اهدعب ءارلا حتفو ةلمهلا مضب- ينّرعلا ءرغصم ؛ميجب (۲)

 .دانسإلا حيحص فوقوم ۳1

 «هننس) يف روصنم نب ديعسو «ء(١۸۸۳/١۸ )٠١/ «فنصلا» يف ةبيش يبأ نبا هجرخأ

 /؟”57/١1) ارائالاو ننسلا ةفرعم» يف يقهيبلا هقيرط نمو- (ةلمكت - ۵۹۵ )۳/ ١١95/

 ىي ىبأ دینناسم) ٤ ىناهبصألا ميعن وبأو «ىضاقلا هللادبع نب كيرش انث :الاق - ۳

 ننسلا» يف ىقهيبلاو «ديعس نب ةبيتق قيرط نم (۱/۲4/۸6) «يفوكلا بتكملا -ىيح نب سارف-

 نب حاضولا- ةناوع وبأ انث :الاق ؛يكذوبتلا ليعامسإ نب ىسوم قيرط نم (۲۲۳/۸) «ىربكلا

 .هب ىيحي نب سارف نع امهالك ءيركشيلا -هللادبع
 .نوفورعم تاقث مهلك هلاجر ناف ؛حيحص دنس اذهو : تلف

 «فنصملا» يف ةبيش يبأ نبا هجرخأ - (هلبق امب حيحص وهو) فيعض هدانسإ ا

 -نع (۱۳۳۵۲/۳۲۸/۷) «فنصملا» يف قازرلادبعو «ءثايغ نب صفح ان ۳۷ ۷ )
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 .ناجریو نادلجم نابيثلاو .نایفنیو نادلج نارکبلا :لاق ؛بعک نب يبا

 بلقت یر ذق# :-لجو رع- هللا لوق :كلذ نمو :هللا دبع وبآ لاق

 مارلا دجنملا ّرطش كهجو الف اهاضزت هلو كنیلونلف ءامسلا يف َكِهْجَو

 يف رج ىلا ىلصف ۰ ةرقبلا] 6 هرطش / هوجو اووف مک ام ثْيَحَو

 .هتلحار هب تهجوت ثيح هرفس

 هم 7

 «ءيئاوتسدلا ماشه انث :عیرز نب ديزي ان :ةدبع نب دمحأ انثرح -۳

 دبع نب ریاسج نع «نابوث نب نمحرلا دبع نب دمحم انث :ريثك يب نب ىبحي نع
 وضن ِهَِلِحاَر ىَلَع يّلَصُي ناك كي للا لوُسَر نأ :-هنع هللا يضر- هللا

 بلا البقتسم يلصيف «لرت ؛ةبوتكلا يلصب نأ َداَرَأ اًذِإَف اعوطت قرشا

 يبأ نب ىيجحي نع ءرمعم انث :قازرلا دبع أبنأ :قاحسإ انثدح - 6

 .هب دلاخ يبأ نب ليعامسإ نع امهالك ؛يميتلا ناميلس نب رمتعم=

 هني بسك نب "يأ نم عمسي م يعشلا نإف ؛هعاطقنال ؛فيعض دنس اذهو :تلق

 .ةقباسلا ةياورلا هتنيب امك ؛عدجألا نب قورسم

 يبأ نباو ء(۷٠۱۹ ۳٤۲/ /۳) «هدنسم» يف يسلايطلا هجرخأ - حيحص هدانس| -۳

 دصحأو )١۷/ ۷١(-. «دیهمتلا» يف ربلادبع نبا هقيرط نمو- (545 /۲) «فنصلا» يف ةبيش

 يف يراضبلاو ءةّيلع نبا ليعامسإ انث :الاق ؛(۱8۵۳۳ /:۰ 4و )۱۷۳-۱۷۲/۲۲/ ١55177

 يف يسام نب -بویآ نب دمحم نب ميهاربإ نب هللادبع- دمحم وبأو ؛(4۰۰/۵۰۳ /۱) «هحیحص)

 «يديهارفلا ميهاربإ نب ملسم نع- (1/۲) «یربکلا ننسلا» يف يقهيبلا هقيرط نمو- اهئزجاا

 يف يراخبلاو نوراه نب ديزي ان :(«نانلا حتفا- ۶ /1۲/1) «هدنسما يف يمرادلاو

 يرتخبلا نب رفعج وبأو تلاضف نب ذاعم نع (0/۲) يقهيبلاو ۰۱۰۹۹/۵۷۵ /۲) (هحیحص)

 ركب نب هللادبع قیرط نم (هنم یقتنم -۸4/47۷) «هثیدح نم رشع سداسلا ءزجلا» يف زازرلا

 .هب يئاوتسدلا هللادبع نب ماشه نع مهتتس ؛يمهْسلا

 .ءاوس هدنسب «هدنسم» يف هیوهار نب قاحسإ هجرخآ - حیحص هدانسإ -۶4

 هل ؛فنصلا» يف اذهو- قازرلادبع انث :(۲۸/۲۳-۱۵۰۳۸/۲۸۵) دمحأ هجرخأو

 = .هب -(1۵۱7/۵۷۵و ۵۱۰/۵۷۳ /0)
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 ناک» :لاق ؛هللا دبع نب رباج نع «نابوث نب نمحرلا دبع نب دمحم نع «ريثک
 ق شا يف بتن تن لاَ ىلع اعم يه هلا وس
 .«ةلبقلا لبقتساف باد رع لر ؛ةبوتكملا يَلَصَي ْنَأ دار

 نبا نع «دمح نب جاجح انك :يقرودلا ميهاربإ نب دمحأ انئدح ۵

 :ارمعم عباتو =

 ١- (هحيحص» يف یراخبلا هجرخأ :يوحنلا نهرلادبع نب نابیش )۲/ ٥۷۳/ ۱۰۹6(:

 .هب نابيش نع «يئالملا -نيكد نب لضفلا- ميعن وبأ ان
 نم )١/ 5 7717/7١( «ىقتنملا» يف دوراجلا نبا هجرخأ :يعازوألا ورمع نب نهرلادبع -۲

 /1) «هحیحص) يف نابح نباو :.(91/7/88 /۲) اهحيحصا) يف ةميزخ نباو ءركب نب رشب قيرط

 .هب يعازوألا انث :الاق ؛يقشمدلا ملسم نب ديلولا قيرط نم («ناسحٍ|» -۲۵۲۱/۲۲۵- 6

 اذإ) :ظفلب هب يعازوألا نع هاورف ؛يناسقرقلا بعصم نب دمحم :ديلولاو ارشب فلاخو

 فعضل ؛حصت ال ةرکنم ةدايز يهو «(رتولا وأ) :دازف ء٠... -رتولا وأ- ةبوتكملا يلصي نأ دارأ

 .ركب نب رشبو «ملسم نب ديلولا :يعازوألا يف نيتبثلا نيتقثلا هتفلاخو «-"اذه- يناسقرقلا

 ثيدحو -هذه- يناسقرقلا ةياور نيب قيفوتلا -هللا همحر- ةميزخ نبا مامإلا لواح دقو

 انيب دقو !-انه- یناسقرقلا ةياور ةحص ىلع ینبم وه ذإ ؛هلحم ريغ يف قيفوت وهو يتالا رمع نبا
 .رشبو «ديلولا :نيتبثلا نيتقثلل هتفلاخ نع ًالضف «ةفيعض اهنأ ًافنآ

 -۲۵۲ ٤ /773/7-7719) «هحیحص) يف نابح نبا هجرخآ - حيحص هدانسإ -۵

 .هب يقرودلا ميهاربإ نب دمحأ نع «نوع يبأ نب دمحأ نب دمحم انث :((ناسحإ»

 يف يقهيبلا هقيرط نمو- «دئاوفلا» يف مصألا -بوقعي نب دمحم- سابعلا وبأ هجرخأو
 (ىسقتنملا» يف دوراجملا نباو «يناغصلا قاحسإ نب دمحم انث :-(1 /۲) «ىربكلا ننسلا)

 نب ليعامسإ نب دمحم انث :الاق ؛(۲۸۰۳ /۲۸/۵) (طسوألا» يف رذنلا نباو ۲۲۲۰ 5 /1)

 .هب روعألا يصيصملا دمحم نب جاجح نع امهالك ءملاس

 .ملسم طرش ىلع حيحص دنس اذهو :تلق

 ١5155/571(-., /۲۲) دمحأ هنعو- 107١( /51/5/5؟) «هفنصم) يف قازرلادبع هجرخأو

 = يف يقهيبلا هقيرط نمو- (هبيترت- ۱۹۳ /۱۷۹/۱) «دنسملا»و ۷ /۱) «مالا» يف يعفاشلاو

 هو هاو » و و و ساو ده ل ساه هاه اچ و ساو چک اچ اچ

 .طلغلا ريثك قودص» :«بیرقتلا» يف ()
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 دمحأو داور يبأ نب زيزعلادبع نب ديجمادبع انث :-(556 )١//541/ «راثآلاو ننسلا ةفرعم» =

 يف نابح نبا هنعو- ۱۲۷١( /507 /۲) «هحیحصا يف ةميزخ نباو ۰6۱۵۰۱۷۱ ۳۰۵ /۲۳)

 يف نابح نباو «يناسربلا ركب نب دمحم نع- («ناسح)» -۲۵۲۳ /۲۲۲/۲) (هحيحصاا

 نبا نع مهتعبرأ ؛يرصلا بهو نب هللادبع قيرط نم («ناسحإ» -۲ ۵۲۵/۲۷ /۲) «هحیحص)»

 .هب جیرج

 :جيرج نبأ عباتو

 يئاسنلاو ۰۳/۵۰۱/۳۸۳ )١/ (هحيحصاا يف ملسم مامالا هجرخأ :دعس نب ثيللا ١-

 قاحسإ نب دمحمو ۱۱۱۳/۳ /7و 557/59٠9 /۱) «ىربكلا ننسلا»و :((7/75) (ىبتجملا» يف

 ةبيتق نع (۲۵۹۸/۲) «یربکلا ننسلا» يف يقهيبلاو ۱۵۰۰ /۵۷) «هدنسما يف يفقثلا جارسلا

 ۸۲۸۳ /۱) -اضيأ- ملسمو «ىنثملا نب نيجح انث :(۱4۵۸۸/6 ۲ /۲۲) دمحأو .دیعس نبا

 نباو .يرصلا رجاهلا نب حمر نب دمحم انث :الاق ۱۰۱۸ /۳۲۵/۱) هجام نباو ۰

 نب ماشه- دیلولا يبآ قیرط نم («ناسحإ» -۲۲۱/۲-۲۵۱۲/۲۱۲) «هحیحص» يف نابح

 هنعو- «هدنسم» يف ةماسأ يبآ نب ثراحلاو ۱۵۸۸/4۲ /۲۲) دمحأو «يسلايطلا -كللادبع

 نع مهتسخ ؛بدؤملا دمحم نب سنوي انث :الاق ؛-(۱۷۲۳/434 /۱) «هحیحص» يف ةناوع وب

 .هب دعس نب ثیللا

 /۲۸۳ /۱) «هحیحص» يف ملسم هجرخآ :يفعجلا -ةسیواعم نب ريهز- ةمثيخ ربآ -۲

 يلع نب نسخاو بويأ نب دمحم قیرط نم (۲۵۸/۲) «یربکلا ننسلا» يف يقهيبلاو ۰

 ةناوع وبأ هنعو- (۹۲/۲۳/۱) دواد وبأو «سنوي نب هللادبع نب دمحأ نع مهتئالث ؛دایز نبا

 دمحأو «يليفنلا -دمحم نب هللادبع- رفعج وبأ انث :-(616-۱۷۲/6۵ /۱) (هحيحصالا يف

 انث :(1-78/١١15575/15)و «-مساقلا نب مشاه- رضنلا وبأ انث :( 11545 /۲۷ /۲۲)

 .هب ريهز نع مهتعبرأ ؛بيشألا ىسوم نب نسح
 هنعو- (1077/0177/5) «فنصملا» يف قازرلادبع هجرخأ :يروثلا ديعس نب نایفس -۳

 ٩/ /۲) دواد وبأو 44۹4 /۲) «فنصلا» يف ةبيش يبأ نباو ؛-(۱۵۱۷۰ /۳۲۰۱/۲۳) دمحأ

 يذمرتلاو «ةبيش يبأ نب نامثع انث :-(۲۳۲۷/۷/۲) «هحیحص» يف ةناوع وبآ هنعو- ۷

 نب دومحم انث :-(۱۰۳۸/۱۸۹/4) (ةنّسلا حرش) يف يوغبلا هقیرط نمو- (۳۵۱/۱۸۲ )

 -(۲۵۸/۲) «یربکلا ننسلا» يف يقهيبلا هقيرط نمو- «هدنسم» يف هیوهار نب قاحسإو «ناليغ
 قاحسإ نب دمحمو برح نب ىلع قيرط نم )١/ ١77١/5575( «هحیحص» يف ةناوع وبأو

 -؛ينادمهلا -ءالعلا نب دمحتم- بيرك وبا ان :(۱۵۰۱ )٤0۷-٤0٥۸/ «هدنسم» يف يفقثلا جارسلا
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 .يريبزلادمحأ وبآ اش :(۱۵۰9/1۲۰/۲۲) دمج آو .حارجلا نب عيكو نع مهتتس>

 يوغتبلا هقيرط نمو- 301١( 7/187 /۲) يذمرتلاو «نوراه نب ديزي انث :(۱۵۰۲۱/۲۹۷/۲۳)و

 «ماکحالا رصتخما يف يسوطلاو «مدآ نب ىيحي قيرط نم- (۱۰۳۸/۱۸۹/4) «ةنسلا حرش) يف

 /5754 /۱) «هحیحص) يف ةناوع وبأو «يندعلا ديلولا نب هللادبع قيرط نم (۳۲۷/۲۵۲/۲)

 دمحمو .دیزب نب دلخم قيرط نم (۲۳۱۱/۷/۲)و «يبايرفلا فسوي نب دمحم قيرط نم ۲

 .راصقلا ماشه نب ةيواعم قيرط نم (۱۵۰۳ )٤٥۸/ «هدنسم) يف يفقثلا جارسلا قاحسإ نبا

 «صفح نب نيسحلا قيرط نم- (۲۵۸/۲) يقهيبلا هقيرط نمو- «هثيدح» يف مصألا سابعلا وبأو
 نايفس نع مهلك ؛يرازفلا قاحسإ يبأ قيرط نم (۷/۱۷-۷۷) «دیهمتلا» يف ربلادبع نباو

 .هب يروثلا

 .(حيحص نسح ثيدح رباج ثيدحا :يذمرتلا لاق

 .(حيحص ثيدح اذه» :يوغبلا لاقو

 ان :(۱۰۰/۲۳-۱4۷۸۸/۱۰۱) دمحأ هجرخأ :يئاوتسدلا هللادبع نب ماشه ٤-

 (هدنسم) ي دهرسم نب ددسمو «يبالكلا ماشه نب ريثكو «ديعس نب ثراولادبع نب دمصلادبع
 یلعی وبأو «ةيلع نبا ليعامسإ انث )40577/١(-: «راثالا يناعم حرش» يف يواحطلا هقيرط نمو-

 نب دمحمو «يئاسنلا -برح نب ريهز- ةمثيخ وبأ انث )151/5-7377320/1١57(: (هدنسملا يف

 امهالك ؛يقرودلا ميهاربإ نب بوقعي انث 10١7(: /4۵۸) «هدنسم» يف يفقثلا جارسلا قاحسإ

 انث :-(۱67۲/۷۰ /۲) «هننس) يف نطقرادلا هنعو- يوغبلا مساقلا وبأو ةدابع نب حور نع

 وبأ انث )507/١(: «راثالا يناعم حرش» يف يواحطلاو «قاحسإ نب بيعش نع «دیشر نب دواد

 .هب ماشه نع مهتتس ؛يسلايطلا -دواد نب ناميلس- دواد يبأ نع «-ةبيتق نب راكب- ةركب

 ملسم نب نافع انث :(۱8۹۰۷ /۱۸۱ /۲۳) دمحأ هجرخأ :يرتستلا ميهاربإ نب ديزي -۵
 يسلايطلا ديلولا يبأ قيرط نم )557/١( ؛راثآلا يناعم حرش» يف يواحطلاو ءرافصلا

 .هب ديزي نع مهتثالث ؛برح نب ناميلس قيرط نم (۲۵۸/۲) يقهيبلاو
 /۲) «یربکلا»و ٦(« /۳) (ىبتجملا» يف يئاسنلا هجرخأ :يرصملا ثراحلا نب ورمع -1

 /۲-۲۲۰ ۲۰۳/۰۸ (هحیحص) يف نابح نباو يکبلعبلا مشاه نب دمحم انث :(۱۱۱/۳۹ - ۶

 نب دمحم نع امهالك ؛رامع نب ماشه نع «ناطقلا هللادبع نب نيسحلا انث :(«ناسح» -8

 .هب ورمع نع «روباش نب بيعش

 .هب ورمع نع «يرصلا بهو نب هللادبع :بيعش نب دمحم عباتو
 - نع لس نبا انث :((ناسحإ) 065 ارم /5/*55) (هحيحصالا 5 نابح نبأ هج رخ
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 نم نيتدجسلا ضفخي هنكلو ؛ةهج لک يف لفاونلا هتلحار ىلع وهو يلصي

 نسب نامثع نع بئذ يبأ نبا انث :عيكو أبنأ :قاحسإ انئدح -۲

 . .هب بهو نبا نع «ييجتلا ىيحي نب ةلمرح-

 نب بوقعي ان ۲ /40۸) «هدنسم» يف جارسلا هجرخأ :يكملا قاحس) نب ايركز -۷

 .هب ايركز انث :ةدابع نب حور انث :يقرودلا ميهاربإ

 .حيحص هدانس) -”5

 ىلعي وبأو ,(497 /۲) «فنصلا» يف ةبيش يبأ نباو (۱۲۰۰/۱۱۲/۲۲) دما هجرخأ

 وبأ انث :-(«ناسحإ» ۲٠۲١- /505 /5) «هحیحصا يف نابح نبا هنعو- «هدنسم» يف يلصولا

 .هب حارحا نب عيكو انث :اولاق مهتثالث ؛يئاسنلا -برح نب ريهز- همثيخ

 مجعما يف ىبهذلا هقيرط نمو- ٠٤١( /179/1/) «هحيحص) يف يراخبلا هجرخأو

 هقيرط نمو- «هدئاوفا يف -(هّيوُمس) ب فورعملا- هللادبع نب ليعامسإو ,.-(48 )١/ «خویشلا

 میهاربا قيرط نم (5 /۲) «ىربكلا ننسلا» يف يقهيبلاو «-(516 /۱۹) «لامكلا بيذهت» يف يزملا

 يف يسلايطلاو «ينالقسعلا سايإ يبأ نب مدآ انث :اولاق ؛-(ليزيد نبا) ب فورعملا- نيسحلا نب

 ۰۷۷ /۱۳۱) «ةروثأملا ننسلا»و 4۷(۰ /۱) (مألا» يف يعفاشلاو ۰6۱٩۹۰۹/۳۳ /۳) (هدنسملا

 اراشالاو ننسلا ةفرعم» يف یقهیبلا هقيرط نمو- (هبیترت -۱۹6/۱۸۰ و ۱۹۲ /۱۷۹/۱) «دنسلا»و

 /۹۰/4) ؛هدنسم» يف ىلعي وبأو كيدف يبأ نب ليعامسإ نب دمحم انث :-(51۳/4۸7/۱)
 .هب بئذ يبأ نبا نع مهتعبرأ ؛دلاخ نب بيهو نع «يماسلا جاجحا نب ميهاربإ ان ۰

 .هوحنب هب رباج نع «حابر يبآ نب ءاطع :ةقارس نب هللادبع نب نامثع عباتو

 -ورمع نب هللادبع- رمعم وبأ انث 85-/١7١117/4817(: /۳) «هحیحصا يف يراخبلا هجرخأ

 دمحأو ءروصنم نب ىلعم نع «متاح نب دمحم انث )١/ ۳۸٤(: (هحيحصا يف ملسمو «يرقنملا دعقملا

 ميعن وبأ هقيرط نمو- «ريبكلا هدنسم» يف يلصوملا ىلعي وبأو )2١147187/9419-477/50,

 نب ريهز- ةمثيخ وبأ انث :-(۱۱۹۰ ١4٠/ /۲) (ملسم حيحص ىلع جرختسلا» يف يناهبصألا

 /1514 )١/ (هحيحص) يف ةناوع وبأو ثراولادبع نب دمصلادبع انث :الاق ؛يئاسنلا -برح

 ريثك نع «ناوکذ نب ديعس نب ثراولادبع نع مهتعبرأ ؛عابطلا ىسيع نب دمحم قيرط نم (06
 .هب ءاطع نع «رظنش نبا

 ت .هب ريثك نع «دیز نب دامح :ديعس نب ثراولادبع عباتو
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 يّلصْب و هللا لوسر تيأر :لاق ؛هّللا دبع نب رباج نع ةقارس نب هللادبع

 .راغآ ةوزغ يف .قرشلا وحن هتلحار ىلع اعوطت

 :يرهزلا نع ؛رمعم انث :قازرلا دبع انث :ىيحي نب دمحم انثدح -۷

 - (هدنسما يف نايفس نب نسحلاو ۳۸/۵۰ /۳۸4/۱) (هحیحص) يف ملسم هجرخأ 5

 نمو- (۱۱۸۹/ ۱4۰ /۲) «ملسم حيحص ىلع جرختسملا» يف يناهبصألا ميعن وبأ هقيرط نمو

 -نيسح نب ليضف- لماك وبأ انث :الاق ؟-(۱۲۵/۲4) «لامكلا بيذهت» يف يزملا هقيرط

 يف يناهبصألا ميعن وبأو «(؟بختنم» ١١١6- /4 /۳) «هدنسم) يف ديمح نب دبعو «يردححا

 انث :(۱۵۱۱۱/۳۵۹۲/۲۳) دمحأو .برح نب ناميلس نع (۱۱۸۹ ١41٠/ /۲) «جرختسملا»

 نب دلاخ قیرط نم )١7/75/174/١( (هحيحص) يف ةناوع وبأو عابطلا ىسيع نب قاحسإ

 .هب ديز نب دامح نع مهتعبرأ ؛شادخ

 «هدنسم» يف ديمح نب دبعو ٤٥٥۵/ ١5784(( /75) دمحأ هجرخأ - حيحص هدانسإ -۷

 - ^ اهم نبا انث :(۲۳4/۷۳/۲) «هحیحص) يف ةناوع وبأو «(«بختنم» - )/٠9/78"

 هل «فنصملا» يف اذهو- قازرلادبع نع مهتثالث ؛-يناعنصلا لهملا نب هللادبع نب دمحم :همساو

 ۳ .هب -(6۱۷ ۵۷۵ /۲)

 !!افرح ,يدهم نبا :(۳۹۱/) «ةرهلا فاحتإ» عوبطم يف عقو ()
 خيش- يدهم نب نهرلادبع هنأ -ملح الو ملع الب- یعداو معزف «هلابإ ىلع ائغض هققحم دازو

 !!روهشلا -دمحأ مامالا

 الضف اذه !؟هنع يوري فیکف ؛يدهم نب نمرلادبع كردي مل ةناوع ابآ نإف ؛مینش مهو -هللاو- وهو

 .هنع ةياور هل فرعت ال وهف .سكعلاب سکعلاو قازرلادبع ذیمالت نمض يدهم نب نهرلادبع اورکذی مل مهنآ نع
 يبآ ةياور رکذ امل -هللا همحر- رجح نبا ظفاحلا نأ -هیلع قلعلا- هيلإ راشلا روتکدلا مقوآ يذلاو

 ةرتاکدلا ءالؤه ةثادخ نکل «لهم نبا هخيش نع هاور هنأ ىلإ راشآ «ةرهلا فاحتإ» هباتک يف رکذلا ةفنآ ةناوع

 اروهشم ناك ذإ ؛(يدهم) ىلإ اهفرحف ءادیج ةملكلا ةءارق عطتسي  ؛تاطوطخلا لوصاب مهتربخ ةلقو

 يف عقوف ءيدسهم نب نهرلادبع هنأ یعداف -طعي مل امب هعبشتو «هعاب رصقل- اطلخو الهج دازو «ةياورلاب

 .نييلاتم نييملع نيئطخ
 ذإ ؛ةحص نم لمأ صيصب همعزل ناكل ؛يليالا يدهم نب نيسحلا :وه يدهم نبا نأ ىعدا ول ؛معن

 نمض ةناوع ابا اوركذي م مهنأل ؛انیقی وه سيل نكل ؛قازرلادبع ذيمالت نمض -اذه- نيسحلا اوركذ مهنأ

 اميس ال «قازرلادبع ذيمالت نمض وه هوركذو «ذيمالت نمض ةناوع ابأ اورکذ مهنإف ؛لهم نبا فالخب هذيمالت

 .ملعأ هللاو ءام دح ىلإ ةديج ةخسن يهو ؛(عوبطملا) يف ةداجلا ىلع كلذك وهو
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 ات هللا لوسر تيأر :لاق ؛هيبأ نع «ةعيبر نب رماع نب هللا دبع ینربخآ

 .ةهجو لک يف لفاونلا هتلحار ىلع يلصي

 :دعس نب ثیللا ینثدح :حلاص وبآ انث :ىيحي نب دمحم انئدح -۸

 .هب رمعم نع يماسلا یلعالا دبع نب یلعالادبع :قازرلادبع عباتو =

 مامالاو "4۹7 /۲) «فنصلا» يف ةبيش يبأ نباو ۱۵2۸7/407 /۲6) دمحأ هجرخآ

 يف ةميزخ نسباو .ینیدلا هللادبع نب يلع انث :(۱۰۹۳/۵۷۳ /۲) «هحیحص» يف يراخبلا

 (هحيحص) ي ةناوع وباو «-رادنب- راشب نب دمحم انث 0١-1١5190/595(: /۲) «هحیحصا

 نع مهتعبس ؛دیلولا نب , شایعو فلخ نب رکبو نيعم نب ىبحي قيرط نم (۲۳۲۳ /۷۳/۲)

 .هب یلعالادبع

 .حیحص هدانسا -۸

 هللادبع- حلاص وبأ انث :(«نانلا حتف» -157106 /5705 /5) «هدنسم يف يمرادلا هجرخأ

 .هب يرصملا -حلاص نبا

 ةقث وهو «حلاص نب هللادبع ريغ ؛نوفورعم تاقث مهلك هلاجر «حيحص دنس اذهو :تلق

 صصن امك ؛ةعرز يبأو «متاح يبأو «نیعم نباو «يراخبلا :قاذحلا رابكلا نم دحاو هنع ىور اذإ

 اميس ال ءءالؤه نود سيل يلهذلا مامإلاو «يراسلا يدها يف رجح نبا ظفاحلا كلذ ىلع

 عمو «هئيدح يف صصختم -هللا هحر- يلهذلا مامالاو يرهزلا باهش نبا ةياور نم ثيدحلاو

 يصيصملا دمحم نب جاجح ان :(15596 )55١/54/ دمحأ مامإلا هجرخآ دقف ؛عبوت كلذ

 (ىربكلا ننسلا» يف يقهيبلاو ۰۱۱۹۷ /۵۷/۲-۵۰۷۵) (هحيحصا يف يراخبلاو روعالا

 .هب دعس نب ثيللا نع امهالک ؛رکب نب هللادبع نب ىيحي نع (۷/۲)

 اليقع عباتو

 ميعن وبأو «(۷۰۱ )٤۸۸/۱/ «هحیحص» يف ملسم هجرخأ :يليالا ديزي نب سنوي -۱

 ىيحي نب ةلمرح قيرط نم (۱۵۷۰ /۲۹۲ /۲) «ملسم حيحص ىلع جرختسلا» يف يناهبصألا

 يلهذلا ىيحي نب دمحمو .بهو نب هللادبع ان :الاق ؛يرصبلا يرماعلا داوس نب ورمعو «ييجتلا
 نب بوقعيو «(0۷۹ /۲) «يرابلا حتف»و ٤٠١(« /؟) «قیلعتلا قيلغت» يف امك ؛«تايرهزلا» ف

 نب ثيللا نع «حلاص نب هللادبع انث :الاق ؛(۸١۳ )١/ «خیراتلاو ةفرعملا» يف يوسفلا نايفس

 - .هب سنوي نع امهالک ؛دعس
 هواه ه هاش هن و و 5 سا ساو ا هاش طاق »نا ا © © و اچ

 !كشلا ىلع ؛-هنع تثدح وأ- ىلعألادبع ات :هدنع عقو 40
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 رماع نع) «ةعيبر نب رماع نب , هللا دبع ينربخأ :باهش نبا نع لْيقَع یئدح

 یمویو ؛ةلحارلا ىلع وهو بسی هللا لوسر تيأر :لاق ؛' "(ةعیبر نبا

 ةالصلا يف كلذ عنصي ةي هلل لوسر نكي لو .ههجوت ةهجو يأ َلَبِق هسأرب

 .ةبوتكملا

 .دعس نب ثيللا نع (۱۱۰6/۷۸/۲) (هحيحص) يف يراخبلا مامالا هقلع دقو =

 /۱۱۲/4) «نييماشلا دنسم» يف يناربطلا هجرخأ :يبصحيلا رم نب نهرلادبع -۲

 .هب نهرلادبع نع ملسم نب ديلولا نع «يقشمدلا نهرلادبع نب ناميلس قيرط نم ۳۴

 امك- فنصلا هنعو- «هدنسم» يف هيوهار نب قاحسإ هجرخأ :رضخ الا يبأ نب حلاص -۳

 ؛عفان نب نكس انث :(۱۵۱۷۲/46۲/۲6) دمحأو ءليمش نب رضنلا انث :-(۳6۳ مقر) -يتأيس

 .هب حلاص نع امهالك

 .«بيرقتلا» يف امك ؛هب ريتعي .فیعض -اذه- حلاصو :تلق

 .هدعب ام رظناو

 لمأت ولو «-هتداع ىلع- طقسلا اذهل هيلع قلعملا روتكدلا هبنتي لو !(م) نم تطقس )١(

 هل ةبحص ال رماع نب هللادبع نأ -هللا ءاش نإ- هيلع یفخ ال هنإف ؛انه هطخ ام ريغل ؛دانسالا

 .خلإ ... م هللا لوسر تيأر :لوقي نأ كلذ دعب حصي فيكف

 .(هلبق امب حيحص وهو) نسح هدانسإ -۹

 ۲٠٦۸٤- /۷) «ءافعضلا يف لماكلا» يف يدع نباو .(16١ا15:59/55/١1١/1) دمحأ هجرخأ

 .هب روعألا دمحم نب جاجح نع امهالك ؛يدادغبلا سنوي نب دمحأ قيرط نم 05

 لاق :-اذه- ةجرج نب ىيحي ريغ ؛نوفورعم تاقث مهلك هلاجر «نسح دنس اذهو :تلق

 نبا هنع ثدح» :يدع نبا لاقو (خيشأا :(۱۳۳/۹) هنبال «ليدعتلاو حرجلا) يف امك ؟متاح وبأ

 .«فلاخ امبر» :لاقو (۵۹۹/۷) نابح نبا هقثوو ««هب ساب ال هنأ وجرأو «ةعاجو جیرج

 .اديج هبنتف ؛هريغ قفاو لب «فلاخ مل انه وهو
 ءارلا نوكسو «ىلوألا ميجلا مضب- (ةجرج» :باوصلاو «(ةجرخ» :طوطخملا يف (۲)

 .جيرختلا رداصم يف امك ؛-ةيناثلا ميجلا حتفو



 ۳۷ يزورملل - « هنسلا د بانك

 .يرهزلا نع «بیعش ًابآ :نامیلا وبآ انث :ییحم نب دمحم انثدح 8٠

 وأ- قرشملا وحن ههجوو «هّیّیاد رهظ ىلع اعوطتم یلص رفاسم نع هتلأسو

 -۵0) (هدنسم) يف يفقثلا جارسلا قاحسإ نب دمحم هجرخأ - حيحص هدانسإ -۰

 .ءاوس هدنسب -هل «تايرهزلا» يف اذهو- يلهذلا ىيحي نب دمحم ان ۳ 75

 /۵۷۸ /۲) ؟هحیحص» يف يراخبلاو )5457/1١-/59419/ 5١06(. دمحأ مامإلا هجرخأو

 نب نهرلادبع- ةعرز وبأ انث :(۲۳۲/6-۳۱۱/۲۳۳) «نييماشلا دنسم» يف يناربطلاو ©65

 يف يقهيبلا هقيرط نمو- ؛هثیدح» يف مصالا -بوقعي نب دمحم- سابعلا وبأو «يقشمدلا -ورمع

 مكحلا- ناميلا وبأ انث :اولاق مهتعبرأ ؛یناغصلا قاحسإ نب دمحم انث :-(۵ /۲) «ىربكلا ننسلا»

 .هب يصمحلا ينارهبلا - عفان نبا

 دنسم» يف يناربطلاو .دلاخ نب ماصع انث )۲۹٦/۱۰-۲۹۷/ ٦٠٠١(: دمحأ هجرخأو

 .هب ةزمح يبأ نب بيعش نع امهالك ؛ةزمح يبأ نب بيعش نب رشب قيرط نم (7177 /6) «نييماشلا

 :ًابيعش عباتو

 مامه نب قازرلادبع انث :(۱۱۲/۸-4۵۱۸/۱۱۳) دمحأ هجرخآ :دشار نب رمعم - ١

 انث :الاق ؛راشب نب دمحمو ىنثملا نب دمحم انث :(۱۳۹۱/6۰۰/۲) «هدنسم» يف ىنايورلاو

 .هب رمعم نع امهالك «يماسلا ىلعألا دبع نب ىلعألادبع
 نب دمحم انث :(هبيترت -۱۹۷/۱۸۱/۱) «دنسلا» يف يعفاشلا هجرخأ :بئذ يبأ نبا -۲

 .هب بثذ يبأ نبا نع «كيدف يبأ نب ليعامسإ
 (هدنسم) يف هيوهار نب قاحسإ هجرخأ :-هب ربتعي .فیعض- رضخألا يبأ نب حلاص -۳

 .هب حلاص نع «ليمش نب رضنلا انث :-نيثيدح دعب يتأيس امک- فنصلا هنعو-

 (هدنسم» يف يلصوملا ىلعي وبآ هجرخآ :-كورتم- يرفولا دمحم نب دیلولا -6

 .هب دیلولا نع ؛-فیعض- دیعس نب ديوس ان 6 ۵ ۷ )

 ۱۲۱-۱۲۲ /4) «نییماشلا دنسم» يف يناربطلا هجرخآ :يصحيلا رمن نب نمحر لا دبع -۵

 /۲۵/7) (هحيحص) يف نابح نباو ,يقشمدلا نهرلادبع نب نامیلس قیرط نم ۲

 دیلولا نع امهالک -(میحد) :ب فورعلا- ميهاربإ نب نهرلادبع قیرط نم («ناسح|» ۷
 .نمرلادبع انث :ملسم نبا

 .يناربطلا دنع دنسلا تاقبط لک يف ثیدحتلاب دیلولا حرص دقو



 يزورملل - « ةنسلا » باتك 1۲۸

 لوس ّنأ» :رمع نب هللا دبع نع هللا دبع نب ملاس ىنثدح :لاقف ؟-برغملا

 مییویو ههجو ناك ْثْيَح ياب ال هیلحاَر رْهَظ ىَلَع َرُهَو ُحّبَسُي ناك لي هللا
 .«ءاميإ

 ينثدح :ثيللا ىنثدح :حلاص وبأ انث :ىيحي نب دمحم انثدح 0١-

 .حيحص هدانسإ -۱

 «يرابلا حتفاو ((577 /۲) «قیلعتلا قيلغت» يف امك ؛«جرختسلا» يف يليعامسإلا هجرخأ

 يبأ نع امهالك ؛هيوجنز نب كلملادبع نب دمحمو يدامرلا راشب نب ميهاربإ قيرط نم (0176 /؟)

 .هب حلاص

 (هحیحص) يف يراخبلا هقلع دقو «نيثيدح لبق هليصفت مدقت امك حيحص هدانسإ :تلق

 .ثيللا نع (۱۰۹۸/۵۷۰/۲)

 :دعس نب ثيللا عباتو

 نباو ء(۳۹/۷۰۰ )١//441/ (هحيحصا يف ملسم مامالا هجرخأ :بهو نب هللادبع -۱

 جرختسملا» يف يناهبصألا ميعن وبأو «(«ناسحٍا» - 747١ /11/9-180 /7) (هحيحصا يف نابح

 ةلمرح انث :الاق ؛ةبيتق نب نسحلا نب دمحم نع (۱۵۷۵ /۲۹۱-۲۹۲ /۲) «ملسم حيحص ىلع

 -۷۵/۱۷) اديهمتلا» يف ريلادبع نبا هقيرط نمو- (۱۲۲/۹/۲) دواد وبأو «ییجتلا ىيحي نبا

 نب ناميلس نب هللادبع- دواد ىبأ نبا انث :(1773 /7//109) «هننس» يف ىنطقرادلاو 2-0002

 )1١407/1- اهحيحصا يف ةميزخ نباو ءيرصملا حلاص نب دما انث :الاق ؛-ثعشألا

 نس دمع انث :الاق ؛(5094377/755و ۲۷۰۰ /۲۰۱/۵) (طسوألا» يف رذنملا نباو ۵ ۸

 ننسلا» يف يقهيبلاو ۲۷۰ /۲۳۷/۱-۲۳۸) «یقتنلا» يف دوراجلا نباو مکحادبع نب هللادبع

 يف يئاسنلاو ینالوخا رصن نب رحب نع (۸۵۹۹/۳۰۸/۱) «یرغصلا ننسلا»و ۰( /۲) «یرکلا

 رهاطلا وبآ انث :(1۵7۲/۱-۹۵۰/۵۷) «یرکلا ننسلادو 1۱/۲ و ۲۳-۲64 /۱) (ىبتجملا)

 يف يربطلاو «(ةبْغُر) دامح نب یسیعو «نيكسم نب ثراحاو «-حرسلا نب ورمع نب دمحأ-
 (هحیحص) يف ةناوع وبأو «(ساأبع نبا دننسم )877/6457/١- «راثآلا بيذهت»

 ۱۲۲۲/۲ ۹و ۱۰۹۰/۱۸۱۷ /۲) هصیحص) يف ةميزخ نباو )7376١70(.

 ىسيحي نب دمحمو «یلعالادبع نب سنوي انث :اولاق 44۲۸ /۱) «راثالا يناعم حرش» يف يواحطلاو

 -:-(۱۹6 /407) «هدنسم» يف يفقثلا جارسلا قاحسإ نب دمحم هنعو- «تایرهزلا» يف يلهذلا



 ۳۹ يزورملل - « هنسلا ١» بانک

 نم هتّباد ىلع يّلصي رمع نبا ناك :ملاس لاق :لاق ؛باهش نبا نع «سنوی

 يسر الك :رمع نبا لاق «ههجو ناك ام ثيح یابی الو «رفاسم وهو ليللا

 ريغ ؛اهيَلَع رويو .هجوت وجو يأ لبق هیلحار ىَلَع وُو يّلَصُي واچ هل
 .«ةّيوتكملا اَهْيَلَع يَلَصَي ال

 نب ديزي نب نهرلا دبع انث :ةريغملا وبأ انث :ىيحي نب دمحم انثدح -۳ ۲

 (۱۵۷۵ /۲۹۲- ۱ /۲) «جرختسلا» يف يناهبصألا ميعن وبأو «يمهسلا حلاص نب نامثع انث=

 وبأ انث :(۲۳۵۲/۷۱/۲) «هحیحص) يف ةناوع وبأو «يرصملا ناسح نب یسیع نب دمحأ قيرط نم

 اذهو- بهو نب هللادبع نع مهلك ؛-ميَسْد- يقشمدلا ميهاربإ نب نمحرلادبع نع «يزارلا ةعرز

 .هب -هل «اطولا» يف

 (هحيحص) يف ةناوع وبآ هجرخأ :-ةقث- يكملا يموزخملا ثراحلا نب هللادبع -۲

 .هب هللادبع نع «جارسلا يقرلا دمحم نب سنوي نب نهرلادبع قيرط نم (۲۳۵۳/۷۱/۲)

 .(ةهجوا :) يف )١(

 .(حيحص هنم عوفرملاو) ادج فيعض هدانسإ -۲

 نب باهولادبع نب دمحأ انث :(۱۳۱۲۹/۲۲۰/۱۲) «ریبکلا مجعلا» يف يناربطلا هجرخأ

 .هب ينالوخلا -جاجحلا نب سودقلادبع- ةريغملا يبأ نع «يطوحلا ةدجن

 لاق امك ؛كورتم میم نب ديزي نب نمحرلادبع نإف ؛ادج فيعض دنس اذهو :تلق

 .هريغو ينطقرادلا

 .هدعب امو هلبق اب حيحص ثيدحلا نکل

 :ملاس نع يرهزلا عباتو

 نع «رافصلا ملسم نب نافع انث :(۵۸۲۲/۸۳/۱۰) دمحأ هجرخأ :ةبقع نب ىسوم -۱

 نب ناميلس- دواد وبآ انث :(۳۸/۱۰-۱۲۲۱/۳۹)و «يلهابلا نالجع نب دلاخ نب بيهو

 قيرط نم )٤٥۷/ ١598( «هدنسما يف يفقثلا جارسلا قاحسا نب دمحو .يسلايطلا -دواد

 جارسلا قاحسإ نب دمحمو «دانزلا يب أ نب نمح رلادبع نع امهالک ؛يقحاسلا ديعس نب رابجلادبع

 .هب ةبقع نب ىسوم نع مهتئالث ؛جيرج نبا قيرط نم ۷ /14057-101) «هدنسم» يف يفقثلا

 (۷۲۵۶ ۱۹۵ ۸۷) «طسوألا مجعملا» يف يناربطلا هجرخأ :ربَر نب ءالعلا نب هللادبع -۲

 - للادبع قيرط نم )۷٦/۱۷( (ديهمتلا» يف ربلادبع نباو «يرهوجلا ديعس نب ميهاربإ قيرط نم



 يزورملل - « ةنسلا » باتك ۳۰

 ههجوو «هتباد رهظ ىلع وهو اعوطتم یلص رفاسم لجر نع «يرهزلا انث :ميمت

 نب هللا دبع نع ههّللا دبع نب ملاس يتثدح :لاق .- -برغملا وأ قرشملا وحن

 ات يح يا ال هی رهط ىلع رهو خیس ناک قو وللا نو ذأ :رمع
 هد ۳

 يبأ نب حلاص انث :لیمش نب رضنلا أبنأ :قاحسإ انثدح -۳

 :لاق ؛"(هیبآ) نع «ةعيبر نب رماع نب هللا دبع نع «يرهزلا نع ءرضخألا

 وب ُتَهجَوَت ثْيَح ِهيَلِحاَر ىَلَع ُحّبسُي لو هللا ُلوُسَر ناک
 لشم ...ِِلكَي یسلا نع «هيبأ نع ملا دبع نب ملاس ابنآو :"”لاقو -۳ 4

 .كلذ

 عفان نع هللا ديبع انث :ناميلس نب ةَدْبَع ابنأ :قاحسإ انئثدح -۵

 )٤٥۳/ ١587(, «هدنسم» يف يروباسينلا يفقثلا جارسلا قاحسإ نب دمحمو ینئادلا حور نبات

 مهتثالث ؛میبرلا يب أ نب نسحلا قيرط نم ۰ ) «مالسلا ةنيدم خیرات» يف يدادغبلا بيطخلاو

 .هب هللادبع نع «راوس نب ةبابش نع

 .دمحم نب مساقلاو «-رمع نبا ىلوم- اعفان :ملاس عم نرقو

 ١1559(: ۷) ا هجرخأ :يكلا 0 0

(A ۳۹ هب رخت دنت - (هقرطب حم وهو) فيعض هداتس aE 

 .طوطخملا نم طقس (۱)

 .(هدعب امو هلبق امب حيحص وهو) فيعض هدانسإ ٤

 .يرهزلا :ىنعي (۱)

 .حيحص هدانسإ -06

 )185/١/ 057/0٠١ «هحیحصا يف ملسم هنعو- (هدنسم) يف ةبيش يبأ نبا هجرخأ

 ىلع جرختسلا) ٤ ىناهبصألا ميعن وبأو ۷۲-۲۳۵۹/۷۳(۰ /۲) (هحيحصاا يف ةناوع وبأو

 /۱۸۲ /۲) يذمرتلاو ۰67۲۰۷۱/۲۸ /۱۰) دمج او ( 48 ۲۹۰ /۲) «ملسم حيحص

 =  بیرک وبأ انث :(۱۲/۲۵۱/۲) «هحیحص) يف ةميزخ نباو «عيكو نب نایفس انث ۲



 ۳۱ يزورملل - « ةنسلا » باتک

 دلاخ يبأ نع مهتسخ ؛جشالا -دیعس نب هللادبع- دیعس وبأو «ينادمهحلا -ءالعلا نب دمحم--

 )5871/١/ (هحیحص) يف ملسمو ((40۱۸/0۷۰/۲) «فنصلا» يف قازرلادبعو ءرمحألا

 يف يقهيبلا هقيرط نمو- (هثيدح» يف مصألا -بوقعي نسب دمحم - سابعلا وبأو 3١(«

 ءريمت نب هللادبع نب دمحم انث :الاق ؛يناغصلا قاحسإ نب دمحم انث -:(4 /؟) «یرکلا ننسلا)

 رصتخم» يف يسوطلاو ءريمت نب هللادبع انث :لاق امهالك ؛(1۲۸۷ ۳۸۳-۳۸ /۱۰) دمحأو

 انث :الاق ؛موقلا میکح نب ىبحيو ترادنب- راشب نب دمحم انث :(۲۵۷-۳۲۸/۲۵۸ /۲) «ماكحألا

 ءيفوكلا يدسألا مامت نب نارق انث )1407/1١9/57(: دمحأو «يفقثلا ديجنادبع نب باهولادبع

 انث :-(10359 /۲۹۰ /۲) «جرختسلا» يف يناهبصألا ميعن وبأ هقيرط نمو- ٤٤/ ٤٤۷١( /۸)و

 نع «رافصلا ملسم نب نافع انث :(۵ ۷/۳۲۵ /۹)و «يميتلا ناخرط نب ناميلس نب رمتعم

 نب دامح نع «نانس نب ديزي انث :(۲۳۵۸/۷۲/۲) (هحيحص» يف ةناوع وبأو «دلاخ نب بيهو

 نم ۵ ۰ /۲) «جرختسلا» يف يناهبصالا ميعن وبأو ۲۳۲۰ /۷۳/۲)و ةدعسم

 بهو ان ۵ /101) «هدنسم» يف ىفقثلا جارسلا قاحسإ نب دمحمو فمادق نب ةدئاز قيرط

 ينطقرادلا هنعو- يوغبلا مساقلا وبأو «ناحطلا يطساولا هللادبع نب دلاخ انث :يطساولا ةيقب نبا

 سابعلا وبأو شایع نب ليعامسإ نع ءديشر نب دواد انث ۱٦۱١(-: /۱۳۹/۲) «هننس» يف

 ؛مصاع نب يلع انث :بلاط يبأ نب ىيحي انث :(۱۱۵ /۸۸) «هثيدح نم يناثلا ءزجلا» يف مصألا

 .هب يرمعلا رمع نب هللاديبع نع مهلك

 :نم لك ؛رمع نب هّلادیبع عباتو
 /1۸۹/۲) (هحيحصا) يف يراخبلا هجرخأ :يعبضلا ديبع نب ءامسأ نب ةيريوج -۱

 ليعامسإ نب ىسوم انث )1١77/188/4(-: (ةنسلا حرش» يف يوغبلا هقيرط نمو- ۰

 نب نامثع نب دمحم انث ١(: ۳ /105) «هدنسم» يف جارسلا قاحسإ نب دمحمو «يكذوبتلا

 .هب ةيريوج نع امهالک ؛يدهنلا -ليعامسإ ني كلام- ناسغ وبأ انث :ةمارك

 .(هتحص ىلع قفتم ثيدح اذه» :يوغبلا لاق

 يف يقهيبلاو ۱۰۹۰/۵۰۷۳ /۲) ؟هحیحص) يف يراخبلا هجرخأ :ةبقع نب ىسوم -۲

 ىلعألادبع انث :اولاق ؛يضاقلا يبأ نب هللادبعو دمحم نب ميمت قيرط نم (5/7) «یربکلا ننسلاا

 نب بيهو نع امهالك ؛رافصلا ملسم نب نافع انث :(۵۸۲۲/۸۳/۱۰) دمحأو «يسرنلا دام نبا

 .هب ىسوم نع «يلهابلا نالجع نب دلاخ

 :ایهو عباتو

 >هنعو- (۲۱6 /۱) (ريغصلا مجعلا» يف يناربطلا هجرخآ :يروفلا ديعس نب نایفس -أ
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 ىسوم نب دمحأ ركب وبأ ىقتنا ام هيف ءزج»و ۳١۸(« /۸) «ءايلوألا ةيلح» يف يناهبصألا ميعن وبأ-

 رشب قيرط نم- (۱۱۷/۲۷) «ةرصبلا لهأل هثيدح نم يناربطلا مساقلا يبأ ىلع هيودرم نبا

 نع تریغت دقو ءاريثك ئطخب قودص- يفوکلا يلجعلا نامي نب ىبحي نع «يفاحلا ثراحلا نبا
 .هب يروثلا

 -ملسم نب ميهاربإ نب دمحم- ةيمأ وبأ هجرخأ :جيرج نب زيزعلادبع نب كلملادبع -ب
 يف يروباسينلا يفقثلا جارسلا قاحسإ نب دمحمو )41١/711(«: «رمع نبا دنسم» يف يسوسرطلا

 ثيدحا يف يهكافلاو ءروعألا يصيصملا دمحم نب جاجح نع ۱٤۷۸( /461-4017) «هدنسم)

 اراثآلا بیذهت» يف يرطلاو :(11/9-45/180) (هخويش نع ةرسم يبأ نب ىيحي يبأ

 نع امهالك ؛داور يبأ نب زيزعلادبع نب ديجملادبع قيرط نم (سابع نبا دنسم - ۸۱۵/۵۷ /۱)

 .هب ىسوم ين :جيرج نبأ

 «هننسا يف ينطقرادلا هنعو- يوغبلا مساقلا وبأ هجرخأ :شايع نسب ليعامسإ -ت

 .هب ليعامسإ نع «دیشر نب دواد انث )١١١17/15/5(-:

 .تاعباتملا يف هب سأب ال نكل ؛انه لاحلا وه امك «نييماشلا ريغ يف فيعض ؛ليعامسإو

 جارسلا قاحسإ نب دمحمو )477١/578/48((: دمحأ هجرخأ :نالجع نب دمحم -۳

 ةمادق وبأ- يركشيلا ىيحي نب ديعس نب هللاديبع انث ١584(: /۵۵) «هدنسما يف ىفقثلا

 رشب نب نهررلادبع- دمحم يبأ قیرط نم (۱۱۱۷/۱۶۰/۲) «هننس» يف یتطقرادلاو -يسخرسلا

 راثالا بیذهت» يف يربطلاو «ناطقلا دیعس نب ییج انث :اولاق ؛يدبعلا يروباسينلا -مكحلا نبا

 ةعرز يبأ- ييجتلا ناوفص نب حیرش نب ةويح قیرط نم (سابع نبا دنسم- ۱/6 /۱)

 .هب نالجع نبا نع امهالک ؛-يرصملا

 دنسم- ۸۱8/۵4۷ /۱) «راثگلا بیذهت» يف يربطلا هجرخآ :يثيللا ديز نب ةماسأ ٤-

 (هدنسم) يف يفقثلا جارسلا قاحسإ نب دمحم و .يدارملا ناميلس نب عيبرلا انث :(سابع نبا

 .هب ةماسأ نع «بهو نب هللادبع انث :الاق ؛-يل بتك اميف- دمحأ نب ىسيع ين :(۱4۹۰ /4565)

 (هحيحصا يف ةناوع وبأ هجرخآ :رمع نب هللادبع نب ديز نب دمحم نب رمع -
 .هب رمع نع «هيبأ نع «دیزم نب ديلولا نب سابعلا انث :(۲۳ ۰۲ /۷۳ /۲)

 )١/ ٥٤٦-۸٦۳/٥٤۷ «راثآلا بيذهت» يف يربطلا هجرخأ :داما نب هللادبع نب ديزي - 7

 -دشار نب هللا بهو- ةعرز وبأ انث :مكحلادبع نب هللادبع نب ديعس انث :(سابع نبا دنسم-

 .هب ديزي نع «يرصلا -ییجتلا حيرش نب ةويح- ةعرز يبأ نع ءيرصملا يرجحلا

 6۲۳۲ ۳) (یبتجا» يف يئاسنلا هجرحخآ :یفوکلا مكحلا نب رحلا نب نسحلا ۷



 ۳۳ يزورملت - « هتسلا » بانح

 ْثِيَح هیلجار ىَلَع هتحْبَس یلصی ا هللا لوُسر ناك :لاق ؛رمع نبأ نع

 .اوب ْتَهّجَوَت

 نبا نع «رانيد نبا ىثدح :ةمادق نب حلاص أبنأ :قاحسإ انثدح "5

 نب يلع نب دمحم نب هللادبع- رفعج يبآ نع ۰ /۲) ؟طسوألا مجعملا» يف يناربطلاو-

 يبأ قيرط نم (۱1۸۱ /4۵۳) «هدنسم» يف جارسلا قاحسإ نب دمحمو «ينارحلا يليفنلا - لیفن

 .هب نسحلا نع «يفعجلا ن مال ؛يدهنلا -ليعامسإ نب كلام- ناسغ

 /۳) «ىبتجما» يف يئاسنلا هجرخأ :-زازخلا كلام وبآ- ىعخنلا سنخألا نب "هّلادیبع -۸

 يف يقهيبلاو ( ۸ /404-400) «هدنسم» يف يفق جارسلا قاحسإ نسب دمشو (۲

 .ناطقلا دیعس نسب ىيحي قیرط نم (۹۷ /۱) «خویشلا مجعم» يف يلهذلاو .(1 /۲) «ىربكلا»

 .هب هللادیبع نع

 يبآ قیرط نم (۱4۸6 )٤٥٤/ «هدنسم» يف جارسلا هجرخآ :يندلا دعس نب ماشه -9

 .هب ماشه انت :ي یئاللا -نيكد نب نب لضفألا مه

 «هدنسم» يف يفقثلا جارسلا قاحسإ نب دمحم هجرخآ :يحمجلا نایفس يبأ نب ةلظنح -۰

 - مصاع يبآ نع نيقيرط نم ۲۱ )هر ينم مر يف یاسر ۰۱۸۷ /1۵6)

 .هب ةلظنح نع «لیبنلا -دلخم نب كاحضلا

 ١- «هدنسم» يف جارسلا هجرخأ :يندملا يدسألا ةبقع نب ميهاربإ نب ليعامسإ )400/

  ۲.هب ليعامسإ انث :ميرم يبأ نب ديعس انث :دحاولادبع نب ديبع انث

 نب ديبع أنث ١0١5(: /4۵۸) !هدنسما يف جارسلا هجرخأ :دعس نب ثيللا -۲

 .هب ثيللا نع سکب نب هللادبع نب ىبحي انث :دحاولادبع
 /408-4094) «هدنسم» يف جارسلا هجرخأ :يندملا يموزخملا دلاخ نب فاطع -۳

 .هب فاطع انث :راكب نب دمحم اش ۵

 .عفان نع ىرخأ قرط ثيدحللو

 .(هلبق امب حيحص وهو) نسح هدائسإ -1

 = :ینعی- «بیرقتلا» يف امك ؛لوبقم -اذه- ةمادق نب حلاص ناف ؛نسح دنس اذهو :تلف

 هم هم عاق هاله و و MG ها #6 م جا ۵

 .ححصيلف !-اًريكم- هللادبع ىلإ !خویشلا مجعماو ؛«ىربكلا ننسلا» يف تفرحت ()



 يزورملل - « هنسلا د باتك ۳۶

 ثيح رفسلا يف هتلحار ىلع يلصُي ناك هنأ :-امهنع هللا يضر- رمع

 .«رفتسلا يف كد متصل هللا ُلوُسَر َناَك» :لوقيو ءهب تهجوت

 ةبعش انث :ىبأ انث :يربنعلا ذاعم نب ذاعم نب هللا ديبع انثدح -۳ ۷

 .هدعب يتالا ثيدحلا ين يتأيس امك هريغو ةبعش هعبات دقو «نيلف ؛الاو «عباتي ثیح-

 يف ةماسأ يبأ نب ثراحلاو .(25077/88/9) دمحأ هجرخأ - حيحص هدانسإ -۷

 «تايناليغلا ىلاوعااو )37947/55757/١(., «تايناليغلا» يف ىعفاشلا ركب وبآ هنعو- (هدنسم»

 اث :اولاق ؛يرمسلا مهجلا نب دمحم قيرط نم (۷۵/۱۷) ؛دیهمتلا» يف ربلادبع نباو < ۷)

 .هب ةبعش نع امهالک ؟-ردنغ- رفعج نب دمحم انث :(۵6۵۲۹/۳۷/۹) دمحأو نوراه نب ديزي

 :ةبعش عباتو «ةياغ حیحص دنس اذهو :تلق

 نب دوادو ۳۷/۷۰۰/4۸۷/۱(۰) «هحیحص) يف ملسم هجرخآ :سنآ نب كلام مامإلا -۱

 «ىربكلا ننسلا» يف يقهيبلا هقيرط نمو- «يميمتلا ىبحي نب یبجی ةخسن» يف يقهيبلا نيسحلا
 يف يعفاشلاو ءىيحي نب ییج انث :الاق ؛-(۵۱۳/۱۰) «ءالبنلا مالعآ ريس» يف يهذلاو )€ 7/۲)

 نمو- (۹۷/۱) «مالا»و (هبیترت -۱۹۷/۱۸۱/۱) «دنسملا»و ۰۸۰ /۱۱۳) «ةروثأملا ننسلا»

 ۱۲۰/4۸1۸۵ /۱) «راثالاو ننسلا ةفرعم»و ء(٤ /۲) (ىربكلا ننسلا» يف يقهيبلا هقيرط

 ان :(۵۳۳/۲۳۹/۹) دمحأو ۷۳-۰ /۱۷) «دیهمتلا» يف بلادبع نباو .(11۱/4۸"و

 ۰6۱۱/۲ و ۲44 /۱) «یبتجا» يف يئاسنلاو «عابطلا یسیع نب قاحساو يدهم نب نمحر لادبع

 ةبيتق انث :-(۱۷ ص) «خوسنلاو خسانلا» يف ساحنلا هنعو- )459/505577/١( «یرکلا نئسلا»و

 نب هللادبع ان :یلعالادبع نب سنوي انث :(7701/ /۷۲/۲) «هحیحص» يف ةناوع وبأو .دیعس نبا

 ىسوم نب فسوي انث :(۱۵۱۳ /81۰) «هدنسما يف ىفقثلا جارسلا قاحسإ نب دمحو ءبهو

 قيرط نم )٤٠٦٥( «اطولا دنسم» يف يرهوجلا مساقلا وبأو يناوطقلا دلخم نب دلاخ انث :ناطقلا

 /۲۹۱ /۲) «ملسم حيحص ىلع جرختسملا» يف يناهبصألا ميعن وبأو «ينعقلا ةملسم نب هللادبع

 قيرط نم (۱6۰/۱) «ليزنتلا ملاعم» يف يوغبلاو «یسینتلا فسوي نب هللادبع قيرط نم ۳

 -۲۷/۲) هل «أطوملا» يف اذهو- سنأ نب كلام مامالا نع مهترشع ؛يرهزلا بعصم يبآ

 .يرهزلا بعصم يبأ ةياور - ۳۹۹/٠١٤ /١و .يشيللا ىيحي نب ىيحي ةياور - ۸

 ۲١۲ /۸٤۱و مساقلا نبا ةياور - ۲۷۸/۳۱۲ و «یبنعقلا ةملسم نب هللادبع ةياور- ١5 5صو

 = .هب -(ينابيشلا نسحلا نب دمحم ةياور - ۲۰۵/۸۲ و «يناثدحلا ديعس نب ديوس ةياور- ۲۵۳و



 ۳۵ يزورملل - « هنسلا » بان

 تهجوت ثیح هتلحار ىلع یلصی رمع نبا تيأر :لاق ؛رانید نب هّللا دبع نع

 .(ُهلَعفي لک هللا لوسر ناك» :لوقيو «هب

 .«دانسإلا ةهج نم حيحص ثيدح وهو» :(۷۱/۱۷) «دیهمتلا» يف ريلادبع نبا لاق =

 ٠١97/61/5(: /۲) «هحیحص) يف يراخبلا هجرخأ :يلمسقلا ملسم نب زيزعلادبع ۴

 رافصلا ملسم نب نافع انث :(۵ ۱۳ /۳۰۳/۹-۳۰) دمحأو «يکذوبتلا ليعامسإ نب ىسوم انث

 ةملسم نب هللادبع قيرط نم (۱۵۱۵ /171) «هدنسم» يف يفقثلا جارسلا قاحسإ نب دمحمو

 .هب زيزعلادبع نع مهتثالث ؛ىبنعقلا

 /۱) «هحيحص) يف ملسم هجرخآ :يندملا يثيللا داها نب ةماسأ نب هللادبع نب ديزي -۳

PEAYانث :الاق ؛-(۹١۲/۱٦۱۹ /۲) «هننسا يف یتطقرادلا هنعو- دواد يبأ نباو ملال °°  

 Io)» /4311) «هدنسم» يف يفقثلا جارسلا قاحسإ نب دمحو «(ةبغ) يرصلا دامح نب ىسيع

 نب ىيحي قيرط نم ۶ ۱ /۲) !ملسم حيحص ىلع جرختسلا» يف يناهبصألا ميعن وبأو

 .هب داها نبا نع ءدعس نب ثيللا نع امهالك ؛ريكب نب هللادبع

 )٩/ دمحأو «میکو انث :(4۹4/۲) «فنصملا» يف ةبيش يبأ نبا هجرخأ :يروثلا نايفس - 6

 (هدنسم» يف يفقثلا جارسلا قاحسإ نب دمحمو .ناطقلا ديعس نب ىيحي ان ۷

 نم ١0١7( /١171)و «يرفحلا -ديبع نب دعس نب رمع- دواد يبأ قيرط نم ۳ /570)

 .هب يروثلا نع مهتعبرأ ؛يئالملا -نيكد نب لضفلا- ميعن يبأ قيرط

 جارسلا قاحسإ نب دمحمو 04077/7٠١(.« /4) دمحأ هجرخأ :يندملا لالب نب ناميلس ٥-

 نب روصنم- ةملس وبأ انث :الاق ؛ميحرلادبع نب ميهاربإ انث :(۱۵۱۷ )57١/ «هدنسم) يف ىفقثلا

 .هب ناميلس نع «يعازخلا -ةملس

 )١154/ (رجح نب يلع ثیدح» يف ةميزخ نبا هجرخأ :يندملا رفعج نب ليعامسإ -7

 قيرط نم («ناسحإ» )777/57//701١1- (هحيحص) يف نابح نباو هرجح نب يلع انث ٥

 وبآ انث 15١7(: /570) «هدنسم» يف يفقثلا جارسلا قاحسإ نب دمحمو «يقفاغلا بويأ نب ىيحي

 .هب ليعامسإ نع مهتثالث ؛يرودلا -رمع نب صفح - رمع

 (هخويش نع ةرسم يبأ نب ىيحي يبآ ثيدح» يف يهكافلا هجرخأ :ةبقع نب یسوم -۷

 ثراخا نب ايركز نب دمحأ قيرط نم (۷۵/۱۷) «دیهمتلا» يف ربلادبع نباو «(10 /۱۸۲-۱۸۱)

 .هب ىسوم نع «جیرج نبا نع داور يبأ نب زيزعلادبع نب دیجادبع نع «ةرسم يبآ نبا



 يزورملل - « ةنسلا » بانک ۳1

 نب بيبخ نع «ةبعش انث :يبأ انث :ذاعم نب هللا ديبع انثدح -۸

 .كلذ لثم ...ِِلَو ينلا نع «رمع نبا نع «مصاع نب صفح نع «نمحر لا دبع

 ىيحي نب ورمع نع «سنأ نب كلام نع «ىيحي نب ىيحي انثدح “۹

 أنث :(۳۷/۹-۵۵۸۸/۳۸) «هدنسم» يف ىلعي وبأ هجرخأ - حيحص هدانسإ -۸

 .هب ذاعم نب هللاديبع

 جارسلا قاحسإ نب دمحمو «-ردنغ- رفعج نب دمحم انث :(0 ٠4٠ /11/9) دمحأ هجرخأو

 /101)و «يربنعلا مهرد نب ريثك نب ىيحي قیرط نم (۱8۹۵ /4557) «هدنس» يف ىفقثلا

 .هب ةبعش نع مهتثالث ؛يزورلا رابجلادبع نب رامع قيرط نم ۲
 .نيخيشلا طرش ىلع حيحص دنس اذهو :تلق

 .-رمع نبا يخآ نبا- باطخلا نب رمع نبا وه :مصاع نب صفح
 نب دوادو ۳۵/۷۰۰/4۸۷ /۱) «هحیحص» يف ملسم هجرخأ - حيحص هدانسإ 4

 ننسلا يف يقهيبلا هقيرط نمو- «يروباسينلا يميمتلا ىبحي نب ىيحي ةخسن» يف يقهيبلا نيسحلا
 | .هب ىيحي انث :الاق ؛-(٤ /۲) «یرکلا

 «هحیحصا يف ةناوع وبأ هقیرط نمو- (۲۰۷ /۷۵) «أطوملا» يف بهو نب هللادبع هجرخأو

 )١8٠/١/ «دنسلا»و )١51-7/4/١577(. («ةروثأملا ننسلا» يف يعفاشلاو ۰-۲۳۵۵ ۸/۷۲ /۲)

 /1۸1/۱) «راثآلاو نتسلا ةفرعم» يف يقهيبلا هقيرط نمو- (۷ /۱) «مألا»و (هبیترت - ٨

 وبأو ۱۳۲۷۳/۲۰۷ /۱۲) «ریبکلا مجعلا» يف يناربطلاو ۱۲۲۲/۹/۲) دواد وبأو -(۲

 يرهوجلا مساقلا وبأو ۱۵۷۱ /۲۹۰ /۲) «ملسم حیحص ىلع جرختسلا» يف يناهبص الا میعن

 10۲۰ /۱۱/۸-۱۱۵) دمحأو «ىبنعقلا ةملسم نب هلادبع نع (۱۰۱) «أطوملا دنسم» يف

 ريهز- ةمئثيخ وبآ انث :(0317/۳5/۱۰) «هدنسم» يف يلصوملا ىلعي وبأو )0۲۹۷/۱۷71 / ۹و

 ننسلا»و ٠١(« /۲) «یبتجما» يف ىئاسنلاو «يدهم نب نهرلادبع انث :الاق ؛يئاسنلا -برح نب

 1010/۲1/7 (هحيحصا يف نابح نباو ءديعس نب ةبيتق انث :(۰۵/۱:/۸۲۱) «ىربكلا

 ؛يرهزلا بعصم يبأ قيرط نم (۱۸۸/4-۱۰۳۷/۱۸۹) (ةنُسلا حرشا يف يوغبلاو «(«ناسحإ)ا

 يبأ نب ليعامسإ نع «كرابملا نب يلع انث :(۱۳۲۷۳ /۲۵۷/۱۲) «ریبکلا مجعلا» يف يناربطلاو

 قیرط نم ۰ /۲) «ملسم حیحص ىلع جرختسلا» يف يناهبص الا ميعن وبأو «سيوأ

 هل «أطوملا» يف اذهو- سنأ نب كلام مامالا نع مهتينامث ؛يسينتلا فسوي نب هللادبع

 -.يرهزلا بعصم يبأ ةياور ١55/7598- / ١و «يثيللا ىيحي نب ىيحي ةياور -۳/۲۷/۲)



 1V يزورملل - « ةنسلا » باتك

 نب نهرلادبع ةياور -١400/411و «يبنعقلا ةملسم نب هللادبع ةياور -۲۱۷ /۱۹-۱۹۲و-

 نسحلا نب دمحم ةياور -۲۰۷/۸۳و «يناثدحلا ديعس نب ديوس ةياور -517١/١501و «مساقلا

 .هب -(ينابيشلا

 .(... ملسم هجرخأ «حيحص ثيدح اذه» :يوغبلا لاق

 :نم لك ؛يراصنألا ينزاملا ةرامع نب ىيحي نب ورمع نع اكلام مامإلا عباتو

 (ريبكلا مجعملا» يف يناربطلاو ۰0۱۲۰/۲۷۳ /۱۰) دمحأ هجرخأ :ةمادق نب ةدئاز - ١

 .هب ةدئاز نع «يدزالا ورمع نب ةيواعم انث :الاق ؛يدزألا رضنلا نب دمحم انث :(۱۳۲۷/۲۵۷ /۱۲)

 - 4٩۳ /۲) «فنصملا» يف ةبيش يبآ نبا هجرخأ :يروثلا قورسم نب ديعس نب نايفس -۲

 «فنصملا» يف قازرلادبعو «حارجلا نب عيكو انث :الاق !070/11/5(2 /9) دمحأو ( ٤

 (-(۱۳ ۲۷۲/۲۰۷ /۱۲) «ریبکلا مجعلا) يف يناربطلا هقيرط نمو- (4۵۱۹/۵۷۱-۷)

 نب ديزي انث :(۵۵۵۷ ۳۹۱-۳۹۳ /۹)و يندعلا دیلولا نب هللادبع انث :(۵۰۹۹/۱۱۰/۹) دمحأو

 .هب يروثلا نع مهتعبرآ ؛نوراه

 /۳۹۷/۳) «هدنسم» يف يسلايطلا هجرخأ :يلهابلا نالجع نب دلاخ نب بيهو -۳

 ةناوع وبأو «يسرنلا دامح نب ىلعألادبع انث :(2775 /76 )١١/ «هدنسم» يف ىلعي وبأو (۵

 .هب بيهو نع مهتئالث ؛يديهارفلا ميهاربإ نب ملسم قيرط نم (77207 /۷۲ /۲) «هحیحص» يف

 نب نافع انث :(۵4۵۱/۳۲۷/۹) دمحأ هجرخأ :يرصبلا رانيد نب ةملس نب دامح - 5

 نب يلع انث :(۲۵۷/۱۲-۱۳۲۷۵/۲۵۸) ؛ريبكلا مجعملا» يف يناربطلاو نافصلا ملسم
 .هب دامح نع امهالك ؛ريرضلا لاهنملا نب جاجح نع :زیزعلادبع

 (17057/1/7/؟) «هحیحصا يف ةناوع وبأ هجرخأ :يدرواردلا دمحم نب زيزعلادبع -۵

 .هب يدرواردلا نع «ىيبنغقلا ةملسم نب هللادبع قيرط نم
 نمو- (۲۰۷/۷۵) «اطولا» يف بهو نب هللادبع هجرخأ :ملاس نب هللادبع نب ىبحي - 7

 .-(۲۳۵۵/۷۲/۲) (هحيحص) يف ةناوع وبأ هقيرط

 (ريبكلا مجعلا» يف يناربطلا هجرخأ :يندملا يراصنألا ريثك يبأ نب رفعج نب دمحم -۷

 رفعج نب دمحم نع میرم يبأ نب ديعس نع «فالعلا بويأ نب ىيحي اش ۲ ۷)

 .هب

 (هدنسم» يف يلصوملا ىلعي وبأ هجرخأ :جيرج نب زيزعلادبع نب كللملادبع -۸
 هيف ءزج) يف مصألا -بوقعي نب دمحم- سابعلا وبأو «ىسوم نب دهاج ان 0110 )

 =دمح نب جاجح نع امهالك ؛يناغصلا قاحسإ نب دمحم انث :(57 /۱۸۸-۱۸۹) (هثيدح نم
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 .هب جیرج نبا نع «يصيصملا روعألا=

 /۲۵۲ /۲) «هحیحص) يف ةميزخ نبا هجرخأ :-فيعض- يحاطلا رانيد نب دمحم -4

 .هب دمحم نع .یضلا ةدبع نب دمحأ انث ( 4

 !-ميملا حتفو «ةلمهلا مضب- (ىيحي نب رمع) ىلإ (ىيحي نب ورمع) مسا فرحت دقو

 نب رمع نب هللادبع نب نهرلادبع نب رمع نب ركب وبأ :ينزاملا ىيحي نب ورمع عباتو
 .هب راسي نب ديعس نع «باطخلا

 (ريبكلا مجعملا» يف يناربطلاو .(۸۸/۲:/۹۹۹) «هحيحص#) يف يراخبلا هجرخآ

 نب يلع ان :-۳۸/۳۳) «لامکلا بیذهت» يف يزملا هقيرط نمو- ۷ )

 انث :اولاق ؛دایز نب يلع نب نسحلا قیرط نم (۵/۲) «یرکلا ننسلا» يف يقهيبلاو كرابلا

 باتک» يف فنصلاو ۰6۳ /۷۰۰/۸۷/۱) «هحیحص) يف ملسمو سیوآ يبأ نب ليعامسإ

 نب ىيحي اش :اولاق ؛ةبيتق نب ليعامسإ قيرط نم (۵/۲) يقهيبلاو «(هرصتخم -57/45) «رتولا

 يف يقهيبلا هقيرط نمو- )78/١11( «ةروثأملا ننسلا» يف یعفاشلاو «يروباسينلا ىميمتلا ىيحي

 -۸۳۷/۷ /۲) «هدنسم) يف ديمح نب دبعو ٤۸۷ -٤۸۸/ 1٦۷(-. /۱) «راثآلاو ننسلا ةفرعم)

 -۱۷ ۱۲/۸۸ /۷) «هدنسم) يف يمرادلاو ‹يئالملا -نيكد نب لضفلا- ميعن وبأ انث :(2(بختنم»)

 -50١و1١١/1:0519-7/8١١5) دمحأو ءيرطاطلا دمحم نب ناورم انث :(«نانلا حتفا

 146/4۵0۱ /۱) «قیقحتلا» يف يزوجلا نبا هقيرط نمو- ۹و9 ۲

 نباو «-ةمثيخ وبآ- برح نب ريهز انث :(۵171۷/۳۹/۱۰) «هدنسم» يف يلصولا ىلعي وبآو

 نمرلادبع انث :اولاق ؛يطساولا ناطقلا -نانس نب دمحأ- رفعج وبآ انث :(۱۲۰۰/۳۷۹/۱) هجام

 -8۵۱/۱) «قیقحتلا» يف يزوجلا نبا هقيرط نمو- (4۷۲/۳۳۵/۲) يذمرتلاو يدهم نبا

 دمو ۰۱۳۹۹/۱۵6 /۲) «ىربكلا نئسلا»و ۲۳۲ ۳) «یبتجا» يف يئاسنلاو ۲

 4۸۰ /۹۹) «كلام يلاوع» يف مكاحلا دمحأ وبأ هنعو- «هدنسم) يف -جارسلا- يفقثلا قاحسإ نبا

 ١77/ /4) دمحأو ءديعس نب ةبيتق انث :اولاق ؛-(۱۲۸/۳۳-۱۲۹) «لامکلا بيذهت» يف يزملاو

 يف ةناوع وبأ هقيرط نمو- «أطوملا» يف بهو نب هللادبعو «حارجلا نب عيكو انث ۸

 مسیعن وبأو )٤۲۸/۱-٤۲۹(« (راثآلا يناعم حرش» يف يواحطلاو (۲۳۵۶ /۷۲ /۲) «هحیحص)

 -۱۳۸/۲) «هننس يف ینطقرادلاو ۲۹۱ /۲) «ملسم حيحص ىلع جرختسلا» يف يناهبصألا

 نب يلع انث ٤4۳۸/ ٤٠١(: /۲) «ماكحألا رصتخم» يف يسوطلاو .-.(54١/7و ۱" ۹

 - انث :(سابع نبا دنسم - ۸۱۰/۵۶۵ /۱) اراثآلا بیذهت» يف يريطلاو ناسمسلا بیعش
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 (هحیحص) يف نابح نباو «زازقلا یسیع نب نعم انث :الاق ؛يطساولا زازخلا تباث نب نامیلس-
 وبآ ان :لاق ؛نانس نب ديعس نب رمع ان :(«ناسح)]» ۲۱۳/۱۷۲/1 ۱۷۰/۱۰۱۱۰۱۳ /6)

 انث ۱۳۲۷۱/۲۵۷ /۱۲) «ریبکلا مجعلا» يف يناربطلاو «يرهزلا -رکب يبأ نب دمحأ- بعصم

 انث :(۵۹۳/۱۰۰/۱۰) دمحأو يرصلا نيعأ نب مكحلادبع نب هّلادبع نع «يسيطارقلا ديزي وبآ

 نب راكب- ةركب وبأ انث :(4۲۹/۱) «راثالا يناعم حرش» يف يواحطلاو ؛عابطلا ىسيع نب قاحسإ

 اريبكلا مجعملا يف يف يناربطلاو ءريزولا يبأ نب ميهاربإو ةدابع نب حور نع «-ةبيتق

 يناهبصألا ميعن وبأو ء(۲٤۸) «أطوملا دنسم» يف يرهوجلا مساقلا وبأو ۱۳۲۷۱/۲۰۷ /۱۲)

 قرط نم (۱۲۸/۳۳) «لامکلا بیذهت» يف يزملاو ۱۵۷۲ ٠- 59١/ /۲) «جرختسلا) يف

 /۲) «ملسم حیحص ىلع جرختسلا» يف يناهبصالا ميعن وبأو یبعقلا ةملسم نب هّلادبع نع

 مهتدعو- مهلك ؛یلهابلا دلاخ نب بیهوو «ةملس نب زرحم قیرط نم (۱۵۷۲ 7۳۹۱ -۰

 -۵۰۱/۱-۲۹۲/۵۰۲) هل «اطولا» يف اذهو- سنآ نب كلام مامالا نع -اسفن رشع ةينامث

 «يرهزلا بعصم يبأ ةياور -۱۱۹/۱-۳۰۰/۱۲۰و يشيللا ىيحي نب ىيحي ةياور

 نب ديوس ةياور -۱۸۲ /۱۲۲و «مساقلا نبا ةياور -۵۲۲ /۵ 46و «ىبنعقلا ةياور -17/117١و

 نب ركب يبآ نع «(ينابيشلا نسحلا نب دمحم ةياور -107/44و ۲۰۱/۸۲ و «يناثدحلا ديعس

 يف رمع نبا عم تثدح ةصق نمض وهو ؛”«ريعبلا ىلع رتوي لي هللا لوسر ناك» :ظفلب هب رمع

 .هرفس

 سیل رتولا نأ ىلع لئالدلا حضوآ هيفا :(۲۷- 0 يف ربلادبع نبا لاق ()

 ضئارف نم ًائيش باودلا ىلع يلصي نأ زوجي ال هنأ : دقعنم عامجإلا نأل ؛تابوتکلا هبشي الو ءاضرف بجاوب

 .كلذ يف اوفلتخا مهنإف ؛هتحتو هقوف ءاملا ناك اذإ ؛هیلع رطملا ةبلغ يفو ةصاخ فوخلا ةدش يف الإ ؛تاولصلا

 .بوجولا قیرط نع رتولا جورخ كلذب نابف ؛هيلع رتويو ريعبلا ىلع لفنتي ناك هنأ لو ينلا نع تبث دقو
 هل كلذ هركو «لمحا يف -ریعبلا وأ- ةبادلا ىلع رتوي نأ دحأل زج ملف ؛ةفينح وبأ اهلهج ةنس هذهو

 كلذ زوجي ال هنأ ىلع مهعامجإل ؛ةنسو ةلفان هنأ كلذب نابف ... ءاهقفلا رئاسو هباحصأ هفلاخو !!رذع نم الإ

 .ةبوتكملا يف
 .«ديهش وهو عمسلا ىقلأ وأ بلق هل ناك نمل ةغلاب ةجح ناك اذهو

 يهو- الص مكداز هللا نإ» :ِكَي هلوقب مهيأر ىلع ةيفنحلا لدتساو ملا همحر- لاق امك وهو :تلق
 .«رجفلا ةالص ىلإ ءاشعلا ةالص نيب اهولصف ؛-رتولا

 :هلوقب (۲۲۲/۱) «ةحیحصلا» يف -هلا همحر- يناسلالا مامالا مامما ةنسلا دسا ان انخيش هدر نکل

 یهامجلل افالخ ؛ةيفنحلا لاق كلذبو ءرتولا ةالص بوجو ىلع «اهولصف» لي هلوق يف رمألا رهاظ لدي

 = لوق ناكل ؛تاولص سمخب ةليلو موی لك يف تاضورفلا تاولصلا رصح ةعطاقلا ةلدالاب تبث هنأ الولو
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 .حيحص نسح رمع نبا ثيدح» :يذمرتلا لاق =

 رتوي نأ اوأرو ءاذه ىلإ مهريغو ی ينلا باحصأ نم ملعلا لهآ ضعب بهذ دقو

 .(هیوهار نب) قاحسإو .دهآو «يعفاشلا لوقي هبو ؛ةلحارلا ىلع لجرلا

 ىلع رتوأف لزن ؛رتوی نأ دارآ اذإو ةلحارلا ىلع لجرلا رتوی ال :ملعلا لهأ ضعب لاقو

 .«ةفوكلا لهأ ضعب لوق وهو ؛ضرألا
 :ةدئاف

 رتوأ ىتح هتلحار نع رمع نبا لوزن امأ» :(۲۷ /۵) «طسوألا» يف رذنملا نبا لاق

 ىلع ىلص ءاش ناو «ةلحارلا ىلع ىلص رتولا يلصي يذلا ءاش نإ «حابملا نمف ؛ضرالاب
 ابر ناك هنأ رمع نبا نع انيور «اعیج نيلعفلا رمع نبا لعف دقو «هيزجي لعف كلذ يأ «ضرألا

 .لزن امبرو «هتلحار ىلع رتوأ

 ىلع كلذ لديو «ةلحارلا ىلع رتوأ هنأ الو ىنلا نع تباثلل ؛زئاج ةلحارلا ىلع رتولاو

 .ه.ا !٩ ضرف رتولا نأ معزف ؛ةنسلا فلاخو ملعلا لهأ نع ذش نم لوق فالخ «عوطت رتولا نأ

 نامعنلا معزو) :(هرصتخم - ۹۰-٩۱ ص) ارتولا باتك» يف -هللا هحر- فنصلا لاقو

 .انيور امل افالخ ءزوجم ال ةبادلا ىلع رتولا نأ [-ةفينح وبأ- تباث نبا]

 رتوأف هتباد نع لزن هنأ -هنع هللا يضر- رمع نبا هاور ثيدحب هل مهضعب جتحاو

 رتوي نأ لجرلل لحي ال هنإ :دحأ لاق له ؛ةلفغلا نم برض اذه :كلذب جتحا نمل لاقيف «ضرألاب

 = .ضرالاب رتوأ ءاش ناو «ةبادلا ىلع رتوي نأ س اب ال : ءاملعلا لاق اغإ !؟ ضراالاب

 بابحتسالا ديكأتل لب .بوجولل سیل انه رمالا نأب لوقلا نم دب الف كلذلو ؛باوصلا ىلإ برقأ ةيفنحلا =

 :مهوقب اهنع فانح الا كفنا دقو .ةعطاقلا ةلدالا كلت نم ىندأب بوجولا نم تفرص ةميرك رماوآ نم مکو

 نم فعضآ «ننسلا نيبو اهنيب ةطساو وه لب ءسمخلا تاولصلا بوجوک بجاو رتولا ناب نولوفی ال مهنإ

 !ًاديكأت كلت نم یوقأو هأتوبث هذه
 فلسلا الو «ةباحصلا هفرعت ال .ثداح صاخ مهل حالطصا ىلع مئاق اذه ةيفنحلا لوق نأ ملعیلف

 .مهبتک يف لصفم وه امك ءازجو اتوبث بجاولاو ضرفلا نيب مهقيرفت وهو ,حلاصلا
 ضرفلا كرات باذع نود اباذع ةمايقلا موي بذعم رتولا كرات ناب ميلستلا :هانعم اذهب مهوق نأو

 يلصي ال نأ ىلع مزع نمل و هلوق عم كلذ حصي فيكو :مه لاقي ذئايحو «مهداهتجا يف مهبهذم وه امك
 !؟«لجرلا حلفأ» :سمخلا تاولصلا ريغ

 تسيل رتولا ةالص نأ نايبل فاك هدحو اذه 8 هلوق نأ كش الف !؟باذعلا عم حالفلا يقتلي فيكو

 .قحلا وهو ؛هبوجو مدعو هتنس ىلع ءاملعلا ريهامج قفتا اذهو ؛ةبجاوب

 .«ملعأ هّللاو .هريغو ثيدحلا اذهل ؛هنع نواهتلا مدعو «رتولاب مامتهالاب حصنلاو ريكذتلا عم اذه لوقن
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 .«ربیخ ىلإ ةجوتم وهو ءِراَمِح ىلع يلّصَي لي هللا
 كلملا دبع انث :سنوي نب ىسيع أبنأ :قاحسإ انثدح -"هو

 ىلع رتوآ امبرو «ةبادلا ىلع رتوأ ابر ؛لعفی -هنع هللا يضر- رمع نبا ناك كلذكو =

 .ضرألا

 يفو «لزن ابرو هتلحار ىلع رتوأ امبر ناك -هنع هللا يضر- رمع نبا نأ :عفان نعو

 .«لزن امبر ناكو .هتلحار ىلع رتوي ناك :ةياور

 .روكذملا باتكلا نم (۳۹ -۲۷ ص) -اًمازل- رظناو

 .نسح هدانسا -۰

 /۲) «یرکلا ننسلا» يف يقهيبلاو ۰۳۳ /۷۰۰/۸۱/۱) «هحیحص) يف ملسم هجرخآ

 ةرسيم نب رمع نب هللاديبع ان :الاق ؛ینوصلا رابلادبع نب نسحلا نب دمحأ قیرط نم (؛

 -۲ ۷ /۵) «طسوالا» يف رذنملا نبا هقيرط نمو- «هدنسم» يف دهرسم نب ددسمو «يريراوقلا

 /۳۳۷/۸) دمحأو ,.-(5609/5486 )١/ «راثآلاو ننسلا ةفرعم» يف يفهيبلاو ۰۷ ۸

 ۱۳۹۰ /۲) «ملسم حیحص ىلع جرختسلا» يف يناهبصألا میعن وبأ هقیرط نمو- ۸۶

 :-(۱۷ ص) «خوسنلاو خسانلا» يف ساحنلا هنعو- (۲44 /۱) «یبتجا» يف يئاسنلاو ۷۰

 انث :(۱۳ ۱۷/۲۵۲ /۲) «هحیحص) يف ةميزخ نباو «ىنثملا نب دمو «سالفلا يلع نب ورمع انث

 ؛يرصبلا دیعس وبآ انث :(۲۳۰۱/۷۳/۲) (هحيحص) يف ةناوع وبأو ترادنب- راشب نب دمحم

 اروشللا ردلا» يف امك ؛«هريسفت» يف "دی نب دبعو «ناطقلا ديعس نب ىيجحي نع مهتعبس

 :-(۱۱ ص) «نآرقلا خساون» يف يزوجلا نباو .(۲۹9۸ ۲۰٠/ /5) يذمرتلا هنعو- (۲۲۱)

 ؛ينادمهلا -ءالعلا نب دمحت- بيرك وبأ انث )587/١(: «هحیحص» يف ملسمو .نوراه نب ديزي ان

 يف يئاسنلاو ءليئارسإ يبأ نب قاحسإ انث ۵۱8۷/۱۷ /۱۰) «هدنسم) يف يلصوملا ىلعي وبأو

 نب هللادبع انث :اولاق ؛نامیلس نب مدآ نب دمحم انث :(۱۶/۱۰-۱۰۹۳۰/۱۵) «یربکلا ننسلا»

 دهأو «يبأ ينثدح :ريمت نب هللادبع نب دمحم انث )587/١(: «هحيحص» يف ملسمو كرابلا

 ؛بيرك وبأ انث :(40۳/۳) «نآرقلا يآ ليوأت نع نايبلا عماج» يف يربطلاو ۵۰۰۱/4۸ /۹)

 ناميلس نب ةدبع انث :(4۹4/۲) «ىبتجملا» يف يئاسنلاو «يدوألا سيردإ نب هللادبع انث :الاق

 = ' -ديعس نب هللادبع- ديعس وبأ انث :(۱۱۲۱/۲۱۲/۱) «هريسفت» يف متاح يبأ نباو یبالکلا

 مد معمم او مدجبع 3 8 كاسه جاو نقاش ناداه اه و زا و و * 8 كا." ها وه اچ ها #

 ححصیلف !!«دیمخادبع» ىلإ خساونا ي رحم ذ !!«ديمحلادبع# لا «نآ رقلا خسا ون یف همسا فرحت ()
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 يبثلا ّنَأ» :رمع نب هللا دبع ينربخأ :لاق ؛ريبج نب دي نع ,"”يمزرعلا
 ام ف ٍح اَضْوطت ةنيوملا ىلإ ةکم نيم ٌعِجاَر َوُهَو هیلحار ىلَع يلَصُي ّن ناك وا 2 ھر dii 7 را و هرروز و

 تّهُجوت

 هللا ُهْجَو مشف اوت امتیاف برغلاو قرشا هلو :هللا دبع أرق مث

 .تلزن اذه يف :لاقو [۱۱۵ :ةرقبلا]

 يبأ نع «ةيطع نع «ىليل يبأ نبا انث :عیکو أبنأ :قاحس) انئدح 0١"
 .يردخلا ديعس

 ىَّلَع يْلّصُي ناك لل هللا َلوُسَر نأ" :رمع نبا نع «مفان نعو 5

 .سیرضلا نب ىيحي نب دمحم قيرط نم (۲۸۰۲/۲۸/۵) «طسوألا» يف رذنملا نباو .جشألا =

 «نایبلا عماج» يف يربطلاو نذنلا نب ىلع انث :(۱۳۱۹/۲۵۳ /۲) «هحیحص» يف ةميزخ نباو

 :(۸۱/۱) هحیحص) يف ملسمو ؛ليضف نب دمحم نع مهتعبرآ ؛ةدانج نب ملس انث :(4۵۳ /۲)

 بابسآ» يف يدحاولا هنعو- (۲۰۱/۲) مكاحلاو «ةدئاز يبآ نب ایرکز نب ىيحي نع «بيرك وبآ ان

 (4/۲) «یرکلا ننسلا» يف يقهيبلاو.- ةماسأ نب دامح- ةماسآ یبآ قیرط نم- (۲۳ص) «لوزنلا

 .هب يمزرعلا نامیلس يبأ نب كللادبع نع مهترشع ؛یسفانطلا دیبع نب دمحم قیرط نم

 .«حیحص نسح ثيدح اذه» :يذمرتلا لاق

 .یهذلا هقفاوو ءاهاجرخي ملو ملسم طرش ىلع حيحص ثيدح اذه) :مكاحلا لاقو

 .هبنتف ,مكاحلا ظفل نع ام اعون فلتخي هظفل نکل ؛ىرت امك ملسم هجرخأ دق :تلق

 .ملعأ هّللاو «ةيآلا هذه لوزن يف ىوري ام حصأ وهو» :«ةفرعلا» يف يقهيبلا لاقو

 .ةحوتفم ياز اهدعب ءارلا نوكسو ةلمهلا نيعلا حتفب (۱)

 ىلع يازلا مدقتب ؛يمرزعلا ىلإ -يريصبلا روتكدلا قيقحتب - «م» يف همسا فرحت دقو

 .عينش فيرحت وهو !ءارلا

 .(هدهاشب حيحص وهو) فيعض هدانس) -۳۵۲و ۱

 ؛(۱۱۷۰۱/۲۳۲/۱۸) دمحأو 4٩۳ /۲) «فنصلا» يف ةبيش ىبأ نب ركب وبآ هجرخأ

 ۰ .هب حارجلا نب عيكو انث :الاق

 =  .هب ىليل يبأ نب نهرلادبع نب دمحم نع «يسبعلا ىسوم نب هللا ديبع :اعيكو عباتو
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 .«عوكرلا نی م ضفح ةوُجُسملا اعجب میل م موی هب , تهجَرت ْثْيَح هّتلحار

 نب سنأ نع «مامه انث :ديلولا وبأ انث :ىيجي نب دمحم انثئدح "۳0۳

 نع ءرمعم نب دمحم انث :(«راتسالا فشک» -1۹۱/۳۳۳/۱) «هدنسم يف رازبلا هجرخآ =

 .هب هّللاديبع

 ءراصتخاب «حیحصلا» يف رمع نبا ثيدحا ١7(: /۲) «دئاوزلا عمجم) يف يمثيما لاق

 هيفو ؛یلیل یبآ نب نهرلادبع نب دمحم امهدانسإ يفو «رازبلاو دمحأ هاور ؛ديعس ىبأ ثيدحو

 ۱ ۱ .«مالك

 .«ادج ظفحلا ئيس ءقودص) :«بیرقتلا» يف رجح نبا ظفاحلا هذيملت لاق :تلق

 . هنإف ؛(یفوعلا ةيطع) ب -هنع هللا يضر- يردنلا ديعس يبأ ثيدح لالع| يمثيملا تافو

 .فورعم وه امك «سیلدتلا عاونأ حبقأ نم هسيلدتو «سلدم فيعض
 .-امهنع هللا يضر- هللادبع نب رباج ثيدح نم هدهاشب حيحص كلذ عم ثيدحلا نكل

 .(710) مقر رظناف ءفنصملا دنع ادنسم مدقت دقو

 يبأ نبا انث :ينعي ؛قباسلا دانسإلا ىلع فوطعم «نعو» :ثيدحلا لوأ يف هلوق :هيبنت

 انث :(۱۱۰۰/۵۷۲۱/۲) (هحيحص#) يف يراخبلا مامإلا هجرخأ - حيحص هدانسإ -۳

 ملسم مامإلاو لاله نب "ناب نع «-يسخّرلا رفعج وبا- يمرادلا رخص نب ديعس نب دمحأ
 نم (0 /7) «یرکلا نئسلا» يف يقهيبلاو «متاح نب دمحم انث :(۷۰۲/۸۸/۱) (هحیحص) يف

 /۳۷۹/۲۰) دهآ مامالاو رافصلا ملسم نب نافع انث :الاق ؛(-ماتغ- بلاغ نب دمحم قیرط

 انث :الاق ؛يناغصلا قاحس) نب دمحم انث :(۲۳۱۵ ۷٤/ /۲) «هحیحص» يف ةناوع وبأو ( ۳

 میعن وبأو ؛ينادقلا رمع نب ءاجر نب هللادبع قيرط نم (۵/۲) يقهيبلاو «نوراه نب ديزي
 نب لضفلا- ةفيلخ يبأ قيرط نم ۲ /۲) «ملسم حيحص ىلع جرختسملا» يف يناهبصألا

 .هب يذوعلا ىبحي نب مامه نع مهتسخ ؛يحمجلا -بابحلا
 .كلملادبع نب ماشه :همساو «يسلايطلا وه :ديلولا وبأ

 .كردتسيلف ؛؟جرختسلا» عوبطم نم (ىيحي نب مامه) مسا طقس :هيبنت

 = .هب نيريس نب سنأ نع «يلهابلا جاجح نب جاجح :امامه عباتو
E38 8 8 # و وا # RHAاو مع نا و و مام دمع و و او  

(Î)ةدحوملابو .ةلمهملا حتفب . 
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 :ینعی- هلعفي لي هللا لوسر تيأر يأ الول :لاق !؟ةلبقلا ريغل يّلصت كتيار

 .-هتلعف ام

 أنث :ناهام نب راكب انث :دمصلا دبع انت :ىيحي نب دمحم انثدح - ٤

 جاجح نع «نامهط نب ميهاربإ لاقو )٥۷/۲(: -ًاقلعم- (هحیحصا) يف يراخبلا هجرخأ =

 .هب

 نم ًالوصوم هيلع انفقو الو «نتلا فنصلا قسي مل» :(0۷۷ /۲) «حتفلا» يف ظفاحلا لاق

 .«میهارب] قیرط
 .هدعب ام رظناو

 ۱۲۲۷۷/۲۹۰ /۱۹) دهآ هجرخآ - (هلبق امب حیحص وهو) فیعض هدانسإ "4

 دمحو «يعازخلا رافصلا هللادبع نب ةدبع انث :(۱۹۰۵/۱۲۱/۲) «ربکلا خیراتلا» يف يراخبلاو

 دهآ انث :-(۱۰۸/1) «تاقثلا» يف نابح نبا هنعو- «هدنسم» يف -جارسلا- يفقثلا قاحسإ نبا

 .هب ديعس نب ثراولادبع نب دمصلادبع انث :اولاق ؛يقرودلا ميهاربإ نبا

 دزي لو «ریبکلا هخیرات» يف يراخبلا هركذ -اذه- راكب ناف ؛فيعض دنس اذهو :تلق

 !هتداع ىلع نابح نبا هقثو دقو .اليدعت الو احرج هيف ركذي لو «دنسلا اذه يف ام ىلع

 ؛سنأ نع كلذ يف فورعلا ناف ؛"هتقان ىلع» :هلوق نود نكل «هلبق اب حيحص وه ؛معن

 سیلو «رامحلا ىلع وهو هتالص :ينعي ؛(هلعفي و هللا لوسر تيأرا :هرامح ىلع وهو هلاق هنأ

 يف صوصخ انمالك نكل ؛رخآ ثیداحآ يف تتبث دق هتقان ىلع الی هتالص تناك نإو «ةقانلا

 .ملعأ هللاو ؛بسحف -هنع هللا يضر- سنأ ثيدح

 :لاق ؛-هنع هللا يضر- كلام نب سنأ نع «ةربس يبأ نب دوراجلا :نيريس نب سنأ عباتو

 ىلخ مث «ةالصلل ربكف «ةلبقلا لبقتسا ؛اعوطت هتلحار ىلع يلصي نأ دارأ اذإ ةَ هللا لوسر ناك

 .هب تهجوت امثيح ىلصف هتلحار نع

 (۱۳۱۱۳/۳۷۹/۲۰) دمححأو ,.(544 /۲) «فنصلا» يف ةبيش ىبأ نب ركب وبأ هجرخأ

 يف ديمح نب دبعو -(۱۸۳۹/۲۱۰ /0) «ةراتخملا ثيداحألا» يف یسدقلا ءايضلا هقيرط نمو-
 ءايضلا هقيرط نمو- !هدنسما يف عينم نب دمحأو ؛(«(بختتنماا -۱۳۱ /۱۱۷/۳) «دنسملا»

 -وبأو «نوراه نب ديزي اث :اولاق مهتعبرآ ؛(۱۸۳۸/۲۱۰ /۰) (ةراتخلا ثیداح الا» يف يسدقلا
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 دهرسم نب ددسمو ۵۸۲/۳-۲۲۲۸/۵۸۲(۰) «هدنسم) يف يسلايطلا -دواد نب ناميلس- دواد-

 «هننسا يف يناتسجسلا دواد وبأ هنعو- (۲۱۱ /6) «ةراتخملا ثيداحألا» يف امك ؛«هدنسم» يف

 يف رلادبع نباو ١1571١(. /59-17/0 /۲) «هننس)» يف ىنطقرادلا هقيرط نمو (۱۲۲۰ /۹/۲)

 نباو -(1۷/4) «لامکلا بيذهت» يف يزلا هقيرط نمو- يناربطلاو -۲ /۱۷) «دیهمتلا)

 نب عیکو قیرط نم (۱۱4/۶) «تاقثلا» يف نابح نباو ۲۸۱۰/۲۵۰۱ /0) «طسوالا» يف رذنلا

 میهاربا نب ملسم قیرط نم (۷۰/۳-۲۵۹۳۹۱/۷۲) «طسوالا مجعلا» يف يناربطلاو «حارجلا
 «ليئارسإ يبآ نب قاحسا قیرط نم (۱8۵۹/۹۹/۲) «هننس» يف ییطقرادلاو ءيديهارفلا

 نم (۰/۲) «یربکلا ننسلا» يف يقهيبلاو «يمضهجلا يلع نب رصن قیرط نم (۱۰/۹/۲)و

 يميمتلا ىيحي نب ىيحي ةخسنا يف يقهيبلا نيسحلا نب دوادو «ينيدملا نب هللادبع نب يلع قیرط
 )7١١/6-١841/777(- «راتخلا ثيداحألا» يف يسدقلا ءايضلا هقيرط نمو- (يروباسينلا

 نع «ةربس يبأ نب دوراجلا نب هللادبع نب يعبر نع مهتعست ؛يميمتلا ىيحي نب ىيحي قيرط نم

 .هب دوراجلا نع «يرقنلا -ةرسیم- جاجحلا يبآ نب ورمع

 .(يعبر :هب درفت .دانسإلا اذهب الإ دوراحلا نع ثيدحلا اذه ىوريال» :يناريطلا لاق

 .نسح دنسلاف ؛دوراجلا هلثمو .«بیرقتلا» يف امك ؛قودص وهو :تلق

 .«نسح هدانسإ) :(۵۹/۲) ادواد يبأ ننس رصتخم» يف يرذنملا لاق

 .هنع هتوكسب (01/0 /۲) «يرابلا حتف» يف رجح نبا ظفاحلا هاوقو

 : هللا ءاش نإ حدقي ال امب لعأ دقو

 نم رئاسو رظن ثيدحلا اذه يف» )51/57/١(: «داعملا داز» يف ةيزوجلا ميق نبا مامإلا لاق

 اونثتسي مو .هب تهجوت ةهج يأ لبق اهيلع يلصي ناك هنأ اوقلطأ هتلحار ىلع اچ هتالص فصو

 هللادبع نب رباجو ءرمع نب هللادبعو «ةعيبر نب رماعك ؛اهريغ الو مارحإلا ةريبكت كلذ نم
 .«ملعا هللاو ءاذه سنأ ثيدح نم حصأ مهثيداحأو

 لوألا ناك ناو ءاذكه ةرمو ءاذكه ةرم ؛نيرمألا الك ی يبلا لعف دق :لاقي وأ :تلق

 لاعفألا ةلالدو یی هنع تلقن لاعفأ يهو اميس ال ءامهنيب ضراعت الف ءةياور رثكأو أدنس حصأ

 .هبنتف ؛لاوقالا ةلالدك تسيل

 تيأر :هظفلو .سنأ ىلع هفقو نكل ؛يراصنألا ديعس نب ىيحي :نيريس نب سنأ عباتو

 دجسيو عكري «ةلبقلا ريغ ىلإ هجوتم وهو .راج رهظ ىلع يلصي وهو رفسلا يف كلام نب سنأ

 8 .ءيش ىلع ههجو عضي نأ ريغ نم ءاميإ
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 هيقاَن ىَلَع يَلّصُي ناك للي هللا َلوُسَر نأ :كلام نب سنأ نع «نيريس نب سنا
 بلا ريغ ءرفسلا يف اًعوُطت

 ؛ثراحلا نب سنوي نع ؛مصاع وب أ انث :ىيحي نب دمحم انثدح س ٥“

 رْهَظ ىَلَع ةالصلا» :لاق يب يبنلا نأ :ىسوم يبأ نع «ةدرب وبأ ينثدح :لاق
 نيبو «هراسي نعو «هنيمب نع مصاع وبأ راشأو ««اذكَّهو ءاذكَهو ءاذكه ةئاذلا

 .هيدي

 ْحَسَن :ةنسلاب باتكلا خسن تزاجأ ىتلا ةفئاطلا تلاقف :هّللا دبع وبأ لاق

 ىلص اذإ ةلبقلا ىلإ ههجوب رفاسملا هُجوت ضرف هتنسب -مالسلا هيلع- يلا
 ةمكحم ءاضوطت اًبكار يلصملا رفاسملا نع ةخوسنم ةيآلا تراصف هاّبکار اًعوطت
 .نيلصملا رئاس يف ةلمعتسم

 اهنم سيل ءاهرسأب ةمكحم ةيآلا لب :اولاقو كلذ نورخآلا ىبأو

 .یشیللا ىيحي نب ییج ةياور -۳۸۸/۲۸/۲) «أطوملا» يف سنأ نب كلام هجرخأ 1

 ةياور- ۲۵۰ /۱4۸و «ینعقلا ةياور ۱۹٦- صو «يرهزلا بعصم ىبأ ةياور - ٤٨١/٠٠١ /١و

 يف قازرلادبع هنعو- (ينابيشلا نسحلا نب دمحم ةياور -۲۰۸/۸۳و «يناثدحلا ديعس نب ديوس

 ناميلس نب ةدبع انث :(4۹0 /۲) «فنصلا» يف ةبيش يبأ نب او -(4۵۲۳ /01/57/7) «فنصملا»

 نع مهتثالث ؛ةنييع نب نايفس ان :(5 075 /01/1/-01/57/7) «فنصملا» يف قازرلادبعو ؛يبالكلا

 .هب ىيحي

 .نيخيشلا طرش ىلع حيحص فوقوم اذهو :تلق

 ملسم وبأو (۷۰/۳۲-۱۹۷۰۱۲/۷۲) دمحأ مامالا هجرخآ - فيعض هدانسإ "6

 مجعملا» يف يناربطلا هنعو- «ليبنلا مصاع يبأ ثيدح» يف يّشكلا -هللادبع نب ميهاربإ-

 .هب ليبنلا -دلخ نب كاحضلا- مصاع وبأ انث :الاق ؛-(7557177/47/7) «طسوألا

 هيفو .(؛طسوألا» يف يناربطلاو ءدمحأ هاور» :(۱۰۲ /۲) «دئاوزلا عمج» يف يمثيهلا لاق

 يف- نیعم نباو يدع نب دهآ وبأو نابح نبا هقثوو «هريغو دمحأ هفعض ؛ثراحا نب سنوي

 .-هیاور

 .!فیعضا :«بیرقتلا» ىفو :تلق
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 ريغ نيلصملا عيمج اهب ديرأف «صاخلا هب ديرأ يذلا ماعلا نم اهنأ ريغ ؛خوسنم

 ريغ ىلإ رفسلا يف ةالصلاب عوطتلاف .هبوكر لاح يف ةالصلاب عوطتلا رفاسملا

 ءيشل ةخسانب تسيلو ؛ةيآلا صوصخ نع ةنيبم لب ينلا نم ةنس ةلبقلا
 .اهنم

 ةالملا ىلإ متن اذإ اونم نیا هيأ ای :هلوق کس لا دبع وبآ لاق

 فلو کر یخ او ایل دیو مكَهوُجُو اول يىغا

 2 هللا بجوأ :نيتفئاطلا ىدحإ تلاقف ۰[ 7 :ةدئاملا] «نيبعكلا ىلإ

 رمأو هیمدق لسغف «هتنسب ةي يلا كلذ ىلع لد ؛نيمدقلا لس ةيآلا

 ىلع باوشلادعوو .“' ”مهلسغ كرت ىلع دعوأو «“ ”كلذب

 )١( (هحيحص) يف يراخبلا هجرخأ )۱٥۹/۲۰۹/۱(« «هحیحص) يف ملسمو )۲۰/۱-

  6.-هنع هللا يضر- نافع نب نامثع ثيدح نم

 نم (۲۳۱/۲۱۱و ۲۳۵/۲۱۱۰ /۱) ملسمو ۱۸۰/۲۸۹ /۱) يراخبلا هجرخأو

 .-هنع هللا يضر- يراصنألا مصاع نب ديز نب هللادبع ثیدح

 سابع نب هلادبع ثيدح نم (۲۰-۱8۰/۲۶۱ /۱) «هحیحص» يف يراخبلا هجرخأو

 .-امهنع هللا يضر-

 .-هنع هللا يضر- ةريره يبآ ثیدح نم (۲۶۱/۲۱۱/۱) «هحیحص) يف ملسم هجرخأو

 ةفص يف لی ينلا نع رابخألا ترتاوت دقو» :(۲7/۱) «يرابلا حتف» يف رجح نبا ظفاحلا لاق

 ةميزخ نبا هاور يذلا ةسبع نب ورمع ثيدح يف لاق دقو هللا رمأل ْنیبلا وهو ؛هيلجر لسغ هنأ :هئوضو

 فالح ةباحصلا نم دحأ نع تبثي مو اهل هرمأ امك هيمدق لسغي مث» :ءوضولا لضف يف ًالوطم هريغو
 :ىليل يبأ نب نهرلادبع لاق ؛كلذ نع عوجرلا مهنع تبث دقو «سنآو سابع نباو يلع نع الإ ؛كلذ

 .(روصنم نب ديعس هاور «نيمدقلا لسغ ىلع ةه هللا لوسر باحصأ عمجأ»

 /۲۱/۱) «هحیحص» يف ملسمو 7۰/۱۳ )١/ (هحيحص») يف يراخبلا هجرخأ (۲)

 .-امهنع هللا يضر- صاعلا نب ورمع نب هللادبع ثيدح نم ۱

 - ةريره يبأ ثيدح نم (۲۲/۲۱/۱) ملسمو ۱۱۵/۲۱۷(۰ /۱) يراخبلا هجرخأو

 .-هنع هللا يضر

 .-اهنع هللا يضر- ةشئاع ثيدح نم (۲۰/۲۱۳/۱) «هحیحص) يف ملسم هجرخأو
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 اذإ هامهنع نیمدقلا لسغ خسنف ؛*۳هب رمأو «هیفخ ىلع حسم مث «"امهلسغ
 اذإ امهیلع لسغلا ضرف يقبو «ناترهاط امهو امهسبل دق نيفخب نييطغتم اناک

 .نیتفوشکم اتناك

 يف نیّلُجرلا لسغ هّللا ضرف امنا :تلاقو كلذ یرخالا ةفئاطلا تبأو

 دارآ امهایاو «ناترهاط امهو امهیف اتلخدآ دق نیفخ يف انوکی ۸ اذإ ةيالا

 هللا لوسر نم ةنس نيفخلا ىلع حسلاف ؛اّمومع ال اصوصخ لنغلا ضرفب

 .اهنم «يشل ةخسانب تسيل «ةبآلا صوصح نع ةنيبم فك

 -۲۰7/۱) (هحيحصا يف ملسمو ۱۵۹/۲6۹ /۱) «هحیحص» يف يراخبلا هجرخآ (۱)

 هللا يضر- نافع نب نامثع ثیدح نم (۲۵/۲۱و ۲۳۱-۲۳۲ /۲۰-۲۰۸ ۵و 6

 ۰. هع

 ۱۳۸و ۲۷/۲۱۷ و ۲/۲۱۰/۱) ملسمو (۱۳۱/۲۳۰/۱) يراخبلا هجرخأو

 .-هنع هللا يضر- ةريره يبأ ثیدح نم (۲۵۱و ۲۵۰/۲۱۹ ۹

 ينهجلا رماع نب ةبقع ثیدح نم (۲۰۹/۱-۲۳4/۲۱۰) «هحیحص) يف ملسم هجرخأو

 .-هنع هللا يضر-

 هللا يضر- نامیلا نب ةفيذح ثيدح نم (۲۱۷/۱-۲4۸/۲۱۸) ملسم هجرخأو

 .-امهنع

 .(۱۸۹/۱-۱۹۷) «بیهرتلاو بیغرتلا حیحص) :رظناو

 الك هللا لوسر نع رابخالا تتبث» )1777/١(: «طسوالا» يف رذنلا نب ركب وبأ لاق (۲)

 .؟نيفخلا ىلع حسم هنأ

 اهحیحص) يف ملسمو ۱۸۲ /۲۸۵/۱-۲۸۲) «هحیحص» يف يراخبلا هجرخآ :تلق

 .هب -هنع هللا يضر- ةبعش نب ةريغلا ثیدح نم (۲۷/۲۲۹-۲۲۸/۱)

 نب ريرج ثیدح نم (۲۷۲/۲۲۸/۱) ملسمو (۳۸۷/4۹4/۱) يراخبلا هجرخأو

 .-هنع هللا يضر- يلجبلا هللا دبع

 صاقو يبأ نب دعس ثيدح نم (۲۰۲/۳۰۵/۱) «هحیحص» يف يراخبلا هجرخأو

 .-هنع هللا يضر- يرمضلا ةيمأ نب ورمع ثيدح نم (4/508/1١3)و «-هنع هللا يضر-

 .-هنع هللا يضر- ناميلا نب ةفيذح ثيدح نم (۲۷۳/۲۲۸/۱) ملسم هجرخأو
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 نم- عدبلاو ءاوهألا لهأ نم فئاوط رکنآ دقو :هللا دبع وبأ لاق
 باتکل فالخ كلذ نأ اومعزو «نيفخلا ىلع حسلا -ضفاورلاو جراوخلا

 مل اٌّمم كلذ ريغو «ننسلا نم انرکذ ام عيمج راكنإ همزل ؛كلذ رکنآ نمو !هّللا
 .""مالسالا لهأ ةعامج نم جورخ كلذو ءركذن

 يف هللا مکیصویا :-لجو ٌرع- هللا لوق :كلذ نمو :هّللا دبع وبآ لاق

 .[۱۲ - ۱۱ :ءاسنلا] اهيلت ىتلاو قیکلا < ...نيينألا طح لثم رکذلپ مکدالْرآ

 ةيآلا *...ةَلالَكلا يف مكيف هللا لق كتوتفتسي# :ةروسلا رخآ يف لاقو

 نم دالوألا ثيروت تايآلا هذه يف -ىلاعتو كرابت- هللا ركذف ۰۱۷ :ءاسنلا]

 ركنأ نم :نيفخلا ىلع حسملا ركنأ امنإو» :(575 )١/ «طسوالا» يف رذنملا نبا لاق )١(

 جوزلا ىلإ عوجرلا ًاثالث ةقلطملل حابأو ءاهتلاخ ىلعو اهتمع ىلع ةارلا حكنت نآ حاباو «مجرلا
 تب اذإو .لاجرلا نم انصح فذق نمع دلجلا طقسأو ءاهب لخدي مو يناثلا اهحكن اذإ لوألا

 .«هنع فلختلا الو «هكرت يف ًارذع دحأل نكي لو «هب ذخألا بجو ؛ةنسلاب ءيشلا

 كلذ يأ ؛(نيفخلا ىلع) حسملاو لسغلا يف ملعلا لهأ فلتخا» :(1۳۹/۱-440) لاقو

 ؟لضفأ

 لساغلاف ةتصخر حسلاو هللا باتک يف ضرتفلا هنال ؛لضفأ لسغلا :ةفئاط تلاقف

 .هل حيبأ ال لعاف هيفخ ىلع حسالاو «هيلع هللا ضرتفا ال دم هیلجرل

 ةتباثلا ةنّسلا نم اهنآ كلذو ؛نیلجرلا لسغ نم لضفآ نيفخلا ىلع حسلا :ةفئاط تلاقو

 نم نوفلاخلا هيف نعط ام ءايحإ ناکف «عدبلا لهأ نم فتاوط اهیف نعط دقو لي هللا لوسر نع
 .(هتتامإ نم لضفأ ننسلا

 فلتخا» :لاق هنأ ؛هنع (۳۰۰/۱-۳۰۱) «يرابلا حتف» يف رجح نبا ظفاحلا لقنو

 ؟نیمدقلا لسغو امهعزن وأ «نيفخلا ىلع حسلا :لضفآ امهیآ ؛ءاملعلا

 جراوخلا نم عدبلا لهآ نم هيف نعط نم لجال ؛لضفأ حسلا نأ :هراتخآ يذلاو :لاق

 .«هکرت نم لضفأ ننسلا نم نوفلاخلا هيف نعط ام ءایحاو :لاق .ضفاورلاو

 دنع نيفخلا ىلع حسلا زاوج رهتشا دقو) :(۱۱۵ ص) «ماكحإلا» يف دیعلا قیقد نبا لاقو

 .«عدبلا لهأل ًاراعش هراكنإ دعو ةنسلا لهأل اراعش دع یتح ؛ةعيرشلا ءاملع

 .داقتعالا بتک يف ةنسلا ءاملع هرکذ كلذل :تلق
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 نم امهدحآ نیجوزلاو «دالوالا نم تاهمالاو ءابالاو .تاهمألاو ءابالا

 صخب مل ءاّماع اًركذ ءضعب نم مهضعب تابارقلا نم ثرو نم رئاسو «رخآلا
 ربضلا ءاجف «ضعب نود جاوزالا ضعب الو «ضعب نود دالوالاو ءابالا ضعب

 .رفاكلا ثري ملسلا الو ملسلا ثري ال رفاکلا نأ :ِِْكَو ینلا نع تباثلا

 ىلع -اًعيمج يأرلاو رثألا لهأ نم- راصمألا لهأ ءاملع نم ایتفلا لهأ قفتاو
 .كلذ يف ةا هللا لوسر نع یورلا ربخلل اًعابتا ؛كلذ ةلمجب لوقلا

 نع «يرهزلا نع «ةنييع نب نايفس أبنأ : ىيجن نب ییجم انثرح -65

 انث :(۱/۱۲۱۶ ١/ 7 /۳) اهحیحص) يف ملسم مامإلا هجرخآ - حيحص هدانسإ +5

 .هب يروباسينلا يميمتلا ىيحن نب ىيحي

 /۳۷۰۱/۱۱) «فنصلا»و ۱6/۱۱۳/۱(۰) «دنسلا» يف ةبيسش يبأ نبا هجرخأو

 داحآلا» يف مصاع يبأ نباو ؛.(171/١ 5/1771 /۳) «هحیحص» يف ملسم هنعو- ۳

 /۲۰۸ /1١1-75/5١١11؟) (هتخيشم» يف يراخبلا نباو .(50 5 )17758/١-7579/ «يناشملاو

 هنعو- «هدنسما يف هيوهار نب قاحسإو -(۲۰۲سص) «هتخیشما يف يغارملاو ۰60۵ ۵۳-۰

 /۱/۳) «هننسسا يف روصنم نب دیعسو ۰-(۱/۱۱۱/۱۲۳۳/۳) (هحيحص) يف ملسم

 يف يعفاشلا ركب وسبآ هقیرط نمو- (۵۱/۲4۸/۱) (هدنسم) يف يديملاو ( ۶

 ۱۹۸-۱۹۹ /6۹) «قشمد خیرات» يف رکاسع نبا هقیرط نمو- (۳۷/۸۷ /۱) «تاینالیغلا»

 /۲۲) «لامکلا بیذهت» يف يزملاو 9۸/۲۲۸/۱۰۳ /۲) «هتخیشما  يراخبلا نباو

 ةيلح١ يف يناهبصألا ميعن وبأو ۰4۱۲ /۱۲۷-۱۲۸ /۱) «ریبکلا مجعلا» يف يناربطلاو - 6

 /۷۳ /۱) «ةیاورلا ملع لوصأ ةفرعم يف ةيافکلا» يف يدادغبلا بيطخلاو ۰۱۵ /۳) «ءايلوألا

 يف يعفاشلاو ۱۸۳-۰ ص) «سنآ نب كلام مامالا تایعابس يف سمتلملا ةيغب» يف يئالعلاو ۸

 /؛و ۳ /۱) «مالادو «(هبيترت -۲۱/۲:/71۷۸) (دنسملا»و 1۷۲ /۱۲۸-۱۱۹) «ةلاسرلا)

 /1۸/۰) «راثآلاو ننسلا ةفرعم» يف يقهيبلا هقيرط نمو- (۳۱۳ /۷و ۱3۹ /5و ۲

 -یيئالعلاو ۱۷۳ /۲) «لیزنتلا ماعم»و ۲۲۳۱/۳۲۱۳ /۸) «ةنسلا حرش» يف يوغبلاو ۲

 «عباطلا وأ خسانلا نم فيرحت وهو ««ناتفلتخملا ناتللا ثراوتت ال» :(عوبطلا) يف هظفل عقو نکل 00

 .يتأيس امك- هريغ دنع وهو «ةنييع نب نايفس ثيدح نم ظوفحم ريغ ظفللا اذهو
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 (هدنسم» يف دهرسم نب ددسمو ۰۲۱۷۷ /۷۲۱/۳۲) دمحأو -(۱۸۱ ص) «سمتللا ةيغب» يفد

 يذمرتلا هنعو- «هدنسم) يف يندعلا رمع يبأ نباو ۲۹٠۹(-« /۱۲۵ /۳) دواد وبآ هنعو-

 هجام نبا هنعو- «هدنسم» يف يدادخبلا زازبلا يبالودلا حابصلا نب دمحمو «-( 0

 ء«ديعس نب ةبيتق انث :(۰۳ ۳/۱۲۳ /5) (ىربكلا ننسلا» يف يئاسنلاو -۲۷۲۹/۹۱۱/۲)

 نب ءالعلا- مهجلا يبآ ثيدح» يف يوغبلا مساقلا وبأو «-هيلع ةءارق- نيكسم نب ثراحلاو

 ظفاحاو .(056١5ص) "هتخیشما يف يغارملا هقيرط نمو- (۱۰۷ )55-51١/ «يلهابلا -ىسوم

 «يلهابلا -ىسوم نب ءالعلا- مهجلا وبأ انث ١١5(-: /۲) «ربخلا ربخلا ةقفاوم» يف رجح نبا

 هجام نباو يموزخلا نهرلادبع نب ديعس ان )577/5//501١7(: يذمرتلاو

 (هحیحص) يف نابح نبا هنعو- «هدنسم) يف ىلعي وبأو «رامع نب ماشه ان ۱/۷۵

 ؛(۱۰۱۸/44) «ریبکلا خيراتلا» يف ةمثيخ يبأ نب ركب وبآو .-(«ناسحإ» - 10۰۳۳/۳۹6 /۱۰۵)

 حتف» )7708/157/1١- «هدنسم» يف يمرادلاو «يئاسنلا -برح نب ريهز- ةمثيخ وبأ انث :الاق

 نباو .(4۲ )١١5-٠١5/ «هئزج» يف يريمحلا دمحم نب يلعو «نوع نب ورمع انث :(«نانلا

 (راخزلا رحبلا» يف رازبلاو «قاحسإ نب نوراه قيرط نم (۱۹۹ )٤۹/ «قشمد خیرات» يف ركاسع

 «سالفلا يلع نب ورمع انث :(۲۵۸۳ /۳۸ /۷)و .يبضلا ةدبع نب دمحأ انث :(۲۵۸۱ /۳۳ /0)

 يف يدادغبلا بيطخلا هقيرط نمو- «ةنييع نب نايفس ثيدح» يف يئاطلا برح نب يلعو
 ١59/ /۲) «رهاشلاو حاحصلاو ريكانملاو ليطابألا» يف يناقروجلاو 6۱۸/۷۳ /۱) «ةيافكلا»

 هقيرط نمو- «هئزج» يف ضیفلا نب قاحسإو 0۱۸۳-۰ ص) «سمتللا ةيغب»  یتالعلاو ۲

 «خویشلا مجعم نم بختنلا» يف يناعمسلاو ۲(۰ ۳/۲۱۳۲ /۱) «خویشلا مجعم) يف رکاسع نبا

 دمحخ نب ليعامسإو 99۹۳ ۳۵ /۳) (هحيحص) يف ةناوع وبأو -(۵۳۸-۵۳۷ 0)

 (ىركلا ننسلا» يف يقهيبلا هقيرط نمو- ارصن نب نادعس ثيدح هيف ءزج» يف رافصلا

 نباو ءرسصن نب نادعس انث :الاق ؛-(87١-١8١ص) «سمتللا ةيغب» يف يئالعلاو و, )

 )1711/۳۱ /۷) «ماکحالا رصتخ» يف يسوطلاو 6401 /۲۱۹/۳-۲۲۰) «یقتنلا» يف دوراجلا

 ۰۵0۹۳/4۳۰ /۳) «هحیحص» يف ةناوع وبأو «ئرقملا نب ديزي نب هللادبع نب دمحم انث :الاق

 «(خويشلا مجعماا يف ركاسع نباو (۲) «رانالا يناعم حرش يف يواحطلاو

 ننسلا» يف ىقهيبلا هقيرط نمو- ىبارعألا نباو «یلعالادبع نب سنوي نع )١١607/48٠0/5(

 امك ؛«ىقتنملا» يف دوراجلا نباو )۲ )۱۸/١ «ىربكلا ننسلا»و ۲۳۰۱/۳ ۱۱/۲) «یرغصلا

 انث :اولاق ١”/ ۱٦۱١) /۷) «ماكحألا رصتخم» يف يسوطلاو ۳۰۸/۱(۰) («ةرهملا فاحنإ» يف

 دمحأ انث :(0041* /570 /۳) (هحيحص» يف ةناوع وبأو «ينارفعزلا حابصلا نب دمحم نب نسحل ا

 -انث :(404/770- ۲۱۹/۳) دوراجلا نباو «يقشمدلا ورمع نب بيعشو يلمرلا نابيش نبا
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 يبنلا نآ :ديز نب ةماسأ نع «نافع نب نامثع نب ورمع نع «نيسح نب يلع

 .( ملم | رفاکلا ٹر الر نفاکلا ملا رب ال : لاق ی

 ؛سنوي ينربخأ :بهو نبا أبنأ :ينالوخلا رصن نب رحب انثدح -۷

 :باهش نبا لاقف ؟ىراصنلاو نوملسملا ثراوتي له :باهش نبا تلأس :لاق

 يضر- نامثعو ءرمعو ءركب وبأو «نوثراوتي ال مهنآ كي هللا لوسر یضق

 .-مهنع هللا

 نع «نیسح نب يلع نع «باهش نبا ينربخآو :سنوی لاق ۸

 نب هللادبع ان ١717(: /۳۱ /۷) «ماكحألا رصتخم» يف يسوطلاو «يوغبلا مشاه نب هللادبع-

 «تايناليغلا» يف يعفاشلا ركب وبأو «بيصخلا نب دمحم نب يلعو .ملسم نب يلعو «يرهزلا دمحم
 ٤ يراخبلا نباو )٤۹/ ۱۹۸-۰۱٩۹۹ «قشمد خيرات» يف رکاسع نبا هقيرط نمو- (۳۷ ۷ ۱)

 - (۱۵6/۲۲-۱۵۵) «لامکلا بیذهت» يف يزلاو ۰۵۹/۲۱۸ /۱۰۲ ۱۰۲۰-٣ /۲) «هتخیشم»

 رشب قیرط نم (۱۹۹/4۹) «قشمد خیرات» يف رکاسع نباو «ينعقلا ةملسم نب هللادبع قیرط نم
 .هب ةنييع نب نایفس نع -اسفن نوئالثو ةئالث مهتدعر- مهلك ؛یطساولا رطم نبا

 .(حيحص نسح ثيدح اذه» :يذمرتلا لاق

 .(هتحص ىلع قفتم ثيدح اذه» :يوغبلا لاقو

 .(حيحص ثيدح اذه» :يناقروجلا لاقو

 .«مهبتك يف ةمئألا هجرخآ هتحص ىلع قفتم حيحص ثيدح اذهو» :يراخبلا نبا لاقو

 .«هتحص ىلع قفتم» :«خویشلا مجعم» يف ركاسع نبا لاقو

 .«حیحص ثيدح اذه» :رجح نبا ظفاحلا لاقو

 ؛«... رفاكلا ملسملا ثري ال» :ِةِكَك هلوق امآ» :(۱۷۱/۹) «دیهمتلا» يف ربلادبع نبا لاقو

 .«لقنلاب ملعلا لهأ نم دحأ دنع هيف عفدم ال «تباث هنع حيحصف

 .فيعض هداثسإ -۷

 .هدعب امو هلبق ام هل دهشي عوفرملاو «هلاضع) وأ .هلاسرإل ؛فیعض هدانسا :تلق

 هقيرط نمو- (۳۹۹۵/۳۱۰/۳) «هلئسلا يف ينطقرادلا هجرخآ - حيحص هدانسإ -۸

 = .هب ينالوخلا رصن نب رحب قيرط نم- ١11777/7145( /۲) «قیقحتلا» يف يزوجلا نبا



 oY يزورملل - « ةنسلا » بانك

 ءيرصملا نایب نب بهو انث 1١75//17417(: /5) «ىربكلا ننسلا» يف ىئاسنلا هجرخأو =

 ؟( 5١١56 /۳) «راثآلا يناعم حرشا يف يواحطلاو 0 / 475 «هحیحص» يف ةناوع وبأو

 .هب -هل «أطولا» يف اذهو- بهو نب هللادبع نع امهالك ؛یلعالادبع نب سنوي انث :الاق

 .هب سنوي نع .دعس نب ثيللا :بهو نبا عباتو

 هللادبع نع «لماک نب نوراه انث :(4۱۲/۱۱۸/۱) «ريبكلا مجعلا» يف يناربطلا هجرخأ

 .هب ثيللا نع -فورعم فعض هيفو- يرصلا حلاص نبا

 :يليالا ديزي نب سنوي عباتو
 قيرط نم )1١15/1١78/1( «ریبکلا مجعملا» يف يناربطلا هجرخأ :ناسيك نب حلاص -۱

 .هب حلاص نع «هيبآ نع ءيرهزلا دعس نب ميهاربإ نب بوقعي نع «ينيدملا نب يلع
 وبأو 7740(2 ١-١7554/ 157 /5) «ىربكلا ننسلا» يف ىئاسنلا هجرخأ :دلاخ نب ليقع -۲

 نع «يصيصلا ملسم نب ديعس نب فسوي انث :الاق ؛(06514 /476 /۳) «هحیحص يف ةناوع

 بلطم انث )4175/1١78/١(: «ريبكلا مجعملا» يف يناربطلاو ءروعألا يصيصلا دمحم نب جاجح

 قاحسإ نب دمحم انث :(۳۰۷/۱) «ةرهملا فاحتإ١ يف امك ؛«هحیحص» يف ةناوع وبأو «بيعش نبا

 .هب ليقع نع .دعس نب ثيللا نع امهالك ءيرصملا حلاص نب هللادبع انث :الاق ؛يناغصلا

 1857/16 /5) «فنصلا» يف قازرلادبع هجرخأ :جيرج نب زيزعلادبع نب كلملادبع -۳

 (هصیحص) يف يراخبلاو )5١1808/18/85(-, دمآ هنعو- (۱۹۳۰/۳۱/۱۰و

 رحبلا» يف رازبلاو -(۱۸۱ص) «سمتللا ةيغب» يف يئالعلا هقیرط نمو- (۲۷ ۲/۵۰ /۱۲)

 مصالا سابعلا وبآو ۰۵۵۹9 /۳/۳) «هحیحص» يف ةناوع وبأو ۲۵۸۵ /۳۸/۷) «راخزلا

 يف یلیعامسالاو -(۲۱۷/۹۱-۲۱۸) «یربکلا نتسلا» يف ىقهيبلا هقیرط نمو- (هثیدح) يف

 ؛ليينلا -للخم نب كاحضلا- مصاع يبأ نع ۱ 7 «يرابلا حتف» يف امك ؛(جرختسملا)

 .هب جيرج نبا نع امهالك

 .رازبلاو دمحأ دنع ثيدحتلاب جيرج نبا حرصو

 هقيرط نمو- (711757/84 /55) دمحأ هجرخأ :-ةرسيم- ةصفح يبأ نب لمحم - 4

 نب دمحم- ركب وبأو ,-(568/5-569) «لقنلا يف جردلا لصولل لصفلا» يف یدادغبلا بيطخلا

 - ركب وبأ هقيرط نمو- (۹۲-4۵/۹۳ /۱) «تايناليغلا» يف زازبلا يعفاشلا -ميهاربإ نب هللادبع

 ۰ /4۱) «تاقثلا خویشلا نع ناسا دئاوفلا» يف زازبلا -روقنلا نب دمحأ نب دمحم نب هللادبع

 مجعملا» يف يناربطلاو ءرسمعم نب دمحم قيرط نم- (508/57) «لصفلا» يف يدادغبلا بیطخاو

 -يف يراخبلاو «ةدابع نب حور نع مهتئالث ؛راطعلا رفعج نب سیرد) انث :(۱۱۸/۱) «ریبکلا
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 .-(ليبح رش تنب نبا) ب فورعلا- نهرلادبع نب نامیلس انث ٤ ۱/ ٤۲۸۳(: /۸) (هحیحص)-

 .هب ةصفح يبآ نبا نع امهالک ؛يمخللا حلاص نب ىيحي نب ديعس نع

 ,(77144/177/7) «ىربكلا ننسلا» يف يئاسنلا هجرخآ :داما نب هللادبع نب ديزي -۵

 «قشمد خيرات» يف ركاسع نبا هقيرط نمو- (4۳/۹۱/۱) «تاینالیغلا» يف يعفاشلا ركب وبأو

 :الاف ؛یضاقلا دمحم نب رفعج انث :-(۱۸۰-۱۸۱ ۳) «ةبیعلا ءلم» يف دیشر نباو ()

 .هب ديزي نع «دعس نب ثیللا نع «دیعس نب ةبيتق انث

 :ةبيتق عباتو

 نب دعس انث :(198/087 /۲) «عانقالا» يف رذنملا نبا هجرخأ :مكحلادبع نب هللادبع -أ

 .هب هيبأ نع «مکحلادبع نب هللادبع

 .هب ثيللا نع «يرصملا حلاص نب هللادبع -ب
 يدزالا بيعش نب بلطم اش )1١7/1١78/١(: «ریبکلا مجعلا» يف يناربطلا هجرخأ

 .هب هللا دبع نع

 مامإلاو ۱۳۱/۸6 /۱ /۳) «هننسا يف روصنم نب ديعس هجرخآ :ريشب نب میشه -1

 انث ٤ 1۳٤۸/۱۲(: /5) «یرکلا ننسلا» يف ىئاسنلاو ۲ /۲۱۵۰/۲) «للعلا» يف دهآ

 «یرکلا ننسلا» يف يئاسللاو 6۲۱۰۷/6۲۳ /4) يذمرتلاو يلصولا ةيريوج نب دوعسم

 «تاینالیغلا» يف يعفاشلا ركب وبأو يدعسلا رجح نب ىلع ان :الاق ۳ 45/156 /5)

 رصتخا يف يسوطلاو .-(۲۰۰/4۹) «قشمد خيرات» يف ركاسع نبا هقيرط نمو- )

 (دیهمتلا» يف رلادبع نباو «يقرودلا ميهاربإ نب بوقعي ان :(1116 /۳۰ /۷) «ماكحألا

 (ريبكلا مجعلا» يف يناربطلاو «هللادبع نب ميهاربإو راوس نب نسحلا قيرط نم (۷۷۱۹)

 دئاوفلا» يف يمرضحلا نوراه نب دمحم «ينامحلا ديمحلادبع نب ىيحي قيرط نم (7/)

 نم ىقتنملا» يف يزملاو 5٠2١(. /159) «هخنرات» يف ركاسع نبا هقيرط نمو- «ثيدحلا يف ناسحلا

 يناعم حرش» يف يواحطلاو «ليئارسإ يبأ نب قاحسإ قيرط نم -(۱۵ /:۲) «ناسحلا دئاوفلا

 يبأ قيرط نم (۳ /۳۹۹) «نونامثلا» يف يرجآلاو ءىسوم نب دسأ قيرط نم (۲۱۱/۳) «راثآلا

 .«ىتش نيتلم لهآ ثراوتي ال» :هظفلو «هب میشه نع مهترشع ؛يرعشألا لالب

 نب ورمع نع نيسحلا نب يلع ثيدح يرهزلا نم میشه عمسي مل» :دمحأ مامإلا لاق

 .«(هرکذو) :ِكَي ينلا نع «دیز نب ةماسأ نع «نامثع
 هتربخآ وأ- هتعمس :ميشه لاق :روصنم نب ديعس ةياور :هديؤيو «لاق امك وهو :تلق

 ۳ .(-هلع
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 ال :لاق ةي هللا لوسر نأ :ديز نب ةماسأ نع «نافع نب نامثع نب ورمع

 .(ًرفاكلا ُمِلْسمْلا ثري الو ءَمِلْمْلا ُرِفاَكلا ثرَي

 قطن دق :ةنّسلاب باتكلا خسن اوزاجأ نيذلا لاقف :هّللا دبع وبأ لاق

 :لاق هنأ ؛ىنيدملا نب ىلع نع هدنسب (۷۱/۵) «راثآلاو نئسلا ةفرعم» يف یقهیبلا یورو =

 ۱ ۱ .ه.ا «يرهزلا نم ثيدحلا اذه عمسی ل میشه اذاف ؛ان رظنف»

 باحصأ ظافح هفلاخ دقو «يرهزلا يف ةجحلاب سیل میشم نأ يهو :ىرخأ ةلع هيفو
 .«... رفاکلا ملسلا ثري ال» :روهشلا ظفللاب يرهزلا نع هوورف ؛یرهزلا

 .يرهزلا نع ظوفحا ظفللا وه اذهف
 .ه.ا ««نيتلم لهآ ثراوتی ال» :هلوق ىلع عباتي مل ميشهو» :يئاسنلا لاق

 .ه.ا (ةجحمب سيل ؛باهش نبا يف ميشه» :ربلادبع نبا لاقو

 .ذوذشلاب ظفللا اذه ىلع «يرابلا حتف» يف رجح نبا ظفاحلا مكح دقو

 انث :(1/:117/174) «ريبكلا مجعملا» يف يناربطلا هجرخأ :يراصنألا ديعس نب ىيحي -۷

 ميعن وبأو «هيبأ نع ءيفقثلا دیجنادبع نب باهولادبع نب رمع نع «يوغبلا مشاه نب ميهاربإ
 نع هيبأ نع «سيوأ يبأ نب ليعامسإ قيرط نم ) «ءایلوالا ةيلح» يف يناهبصألا

 .هب ىيحي نع امهالك ؛لالب نب ناميلس

 .ىرخأ قرط ثيدحللو

 :ةدئاف

 يف ناخيشلا هجرخأ «حيحص ثيدحلا اذه» :(۲۲۰ /۷) «رينملا ردبلا» يف نقلملا نبا لاق

 .س «ق .ت هد :ةتسلا بتكلا يقاب اذكو «كلذك «امهحيحص)

 اذه يف هيف وهف ؛بيجع وهو !هوري مل ًاملسم نأ ىعّداف ؛«یقتنلا» يف ةيميت نبا مهوو

 .تابلا

 هيف وهف ؛بیجع وهو !هجرخي مل يئاسنلا نأ یعداف ؛؟لوصالل هعماج» يف ريثألا نبا اذكو

 يف یقهیبلاو «هانفلسآ امك ةتسلا بتكلا ىلإ «هفارطأ» يف يزملا -اضيأ- هازع دقو «بابلا اذه يف

 ۱ .«كلذل هبنتیلف ؛«دیناسلا عماج» يف يزوجلا نبا اذکو 6م «خ) ىلإ «هننس)

 اب لوصوم ثيدحلا اذهو «يليألا ديزي نبا وه ؛«سنوی لاق» :ثيدحلا لوأ يف هلوق :هیبنت

 .هیلع فوطعم «هلبق
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 امهدحأ نيجوزلاو ءدالوألا نم ءابآلاو ءابالا نم دالوألا ثيروتب باتکلا

 ملسملا ثيروت هتنسب ةا ینلا خسنف «رفاك نود اّملسم صخي لو ءرخآلا نم

 رخالا نم امهدحأ ثيروت ناكل ؛كلذ الول ملسلا نم رفاكلاو ءرفاكلا نم

 .-لجو ٌرع- هللا باتكب اتبا

 هنال ؛صاخلا هب ديرأ يذلا ماعلا نم اذه :اولاقو .كلذ نورخآلا ركنأو

 مهثري مهنأو هرافكلا نوثري اوناك نيملسملا نأ :رابخألا نم ءيش يف انئجي م

 نأ :ملعلا لهأ دنع فورعلا ربخلا لب .كلذ خسن مث «مالسإلا لوأ يف رافكلا

 ناكو ءاًرفاك تام هنال ؛رفعج الو يلع هثري لو «بلاطو ليقع هثرو بلاط ابا

 ملف «نيملسم اناك امهنأل ؛رفعجو يلع نود هاثروف «نيرفاك بلاطو ليقع
 ثيراوملا تایاو .مالسالا لوأ ةكمب هيي ینلاو بلاط يبأ توم ناكو «هاثری

 .''”ةنيدملاب تلزن اغنإ

 نبا نع سنوی ينربخأ :بهو نبا أبنأ :رصن نب رج انثدح -48

 رفاكلا ثري ال» :هلوقب لدتشساو» :(۵۲/۱۲) «يرابلا حتف» يف رجح نبا ظفاحلا لاق ()

 «مكِآلْؤَأ يف هللا مكيصْوُي# -ىلاعت- هلوق نأل ؛داحآلاب باتكلا مومع صيصخت زاوج ىلع «ملسلا
 .روكذملا ثيدحلاب ملسملا نم ثري الف «رفاكلا دلولا هنم صخف ؛دالوألا يف ماع ١١[ :ءاستلا]

 ناك ؛هقفَر ىلع عامجإلا لصح اذإ دحاولا رخو عاهجالاب لصح عنلا ناب بيجأو
 .طقف ربخلاب ال عاجولاب صيصختلا

 ماعلا قيرط :قاذحلا ضعب لاق دقو ؛باوج ىلإ هب يناثلا قشلا يف جتحا نم جاتحي نكل :تلق

 مث «نالداعتيف ؛ةيعطق هيلع هتلالدو «ةينظ انه صاخلا قيرطو «ةينظ درف لك ىلع هتلالدو «يعطق انه

 .(هسكع فالخب نیروکذلا نيليلدلا نيب عمجلا مزلتسي هب لمعلا نأب صاخلا حجرتي

 (ةرهلا فاحتإ» يف امك ؛«جحلا- هحيحص) يف ةناوع وبأ هجرخأ - حيحص هدانسإ ۹

 ۲۵۰/۳۱۰ /5) «راثالا لكشم»و ۵۰ )٤/ «راثالا يناعم حرش» يف يواحطلاو ۳۰۷ /۱)

 (كردتسملا» يف مكاحلاو «يروباسينلا ركب وبآ انث :(۲ ۹۹۷/۰۱۳ /۲) «هننس» يف ينطقرادلاو

 «ىرغصلا ننسلا»و .(۱۲۲/۹و 75 /7) (ىربكلا ننسلا» يف يقهيبلا هنعو )

 -ليطابألا» يف يناقروجلاو 26۳۰۲/4۲۷ /6) «راثالاو نئسلا ةفرعماو ۰۳۵۰/۰۷ /۲)
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 نب دمحم- سابعلا يبآ قیرط نم (۵۵۳ /۱۵۹-۱۰ /۲) «ریهاشلاو حاحصلاو ریکانلاو-

 ين اذهو- بهو نب هللادبع نع «ينالوخلا رصن نب رحب انث :اولاق مهتعبرآ ؛مصالا -بوقعی

 .هب -هل «اطولا)

 .يهذلا هقفاوو «(ثيدحلا اذهب ناخيشلا جتحا دق» :مكاحلا لاق

 .«حیحص ثيدح اذه» :يناقروحجلا لاقو

 :ينالوخلا أرحب عباتو

 (هحيحص) يف يراخبلا مامإلا هجرخأ :يرصلا يومألا ديعس نب جرفلا نب ب غبصأ -۱

 .(40۱/۳) «حتفلا» يف امك ؛يقزوجلاو ۵ ۰ ۰ /۳)

 «هحیحصا يف ملسم مامالا هجرخآ :-حرسلا نب ورمع نب دهآ- رهاطلا وبآ -۲

 بیطخا هقیرط نمو- دواد يبآ نباو ۰۲۷۳۰/۹۱۲ /۲) هجام نباو .( ۵ /۲)

 .هب رهاطلا وبآ انث :اولاق ؟-(1۱۳ /۲) «لقنلا يف جردلا لصولل لصفلا» يف يدادغبلا

 (4۳۹/۱۳۹۱/۹۸4 /۲) «هحیحص) يف ملسم هجرخآ :يبيجتلا ىيحي ییج نب ةلمرح -۳

 هريغ قیرطو هقیرط نمو- ج حرختسلا يف يليعامسالا هنعو- ؛هدنسم» يف نایفس نب , نسحاو

 -۵۱۹/۵۵۲/۱۱) «هحیحصا يف نابح نباو -(۲۱۸و ۳۶/۲) «یربکلا ننسلا» يف يقهيبلا

 نع (۳۱66 /59 /4) «ملسم حیحص ىلع جرختسملا» يف يناهبصألا میعن وبأو «(«ناسحإ»

 .هب ةلمرح انث :لاق مهتثالث ؛ةبيتق نب نسحلا نب دمحم

 ٤- «ىربكلا ننسلا» يف يئاسنلا هجرخأ :ىلعألادبع نب سنوي )۲۹-۲۸/4/

  6۱؛(46۱/۳) «يرابلا حتف» يف امك ؛«هحیحص» يف ةناوع وبأو ؛.(هحيحص) يف ةميزخ نباو

 «راثآلا يناعم حرشا يف يواحطلاو ۰۳۰۷ /۱) «ةرهملا فاحتإ»و )٤/ ٤۹(« (راثآلا لكشم»و

 ) ۵ /5مهتسخ ؛يروباسينلا ركب وبأ انث :(۲۹۹۷ /۱۱۳/۲) «هننس» يف ینطقرادلاو

 .هب سنوي انث :لاف ۱

 «يرابلا حتف» يف امك ؛«جرختسلا» يف يليعامسالا هجرخآ :يرصلا حلاص نب دمحأ -۵

(۳/ ۵۲ 6). 

 حسیحص ىلع جرختسملا» ٤ يناهبصألا میعن وبآ هجرخآ :"يرهلا دواد نب نامیلس -7

 .هب يرهلا نع ,يجاسلا ایرکز قیرط نم (۳۱66 /۲۹ /4) «ملسم

 :تهو نبأ عباتو

 = يف هیوجنز نب ديمحو 0۲۸ / ۲۷۵) «لاوملا» يف دیبع وبآ هجرخآ :دعس نب ثيللا -أ

 و هاه سه سس از از 5 و ساس چو ES gS و ان و چه

 .أطخخ وهو ؛-لادلاب- «يدهلا» :«عوبطلا» يف ()
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 ' .هب ثيللا نع «يرصملا -حلاص نب هللادبع- حلاص وبأ انث :الاق ؟0770 ٤۸۲-٤۸۳/ /۲) «لاومألا» =

 - (۹۳-40/۹4 /۱) «تايناليغلا» يف يعفاشلا ركب وبأ هجرخأ :روربم نب مساقلا -ب

 نع «يليالا ديعس نب نوراه قيرط نم- (۲۰۰/4۹) «قشمد خیرات» يف ركاسع نبا هقيرط نمو
 .هب مساقلا نع ءرازن نب دلاخ

 :هيلع سنوي عباتو

 دومحم انث :(۳۰۵۸/۱۷۵/۲) (هحيحص) يف يراخبلا مامإلا هجرخأ :دشار نب رمعم - ١

 .هب رمعم نع كرابلا نب هللادبع نع «ناليغ نبا

 .هب رمعم نع «يناعنصلا مامه نب قازرلادبع :كرابملا نبا عباتو

 (هحیحصا يف ملسم مامالا هنعو- «هدنسم» يف يندعلا رمع يبأ نب ىيحي نب دمحم هجرخآ

 /۳) «ةكم رابخأ» يف يهكافلا -قاحسإ نب دمحم - هللادبع وبأو 46۰ /۱۳۵۱ /984 /۲)

 يف ملسم مامإلاو -(۳۱89/۳۰/4) «جرختسلا» يف يناهبصألا ميعن وبأو ۲۰۷ ۲۳

 دمحأ مامالاو يزارلا نارهم نب دمحمو «ديمح نب دبع انث :(48۰ /۱۳۵۱/۹۸۶ /۲) (هحیحصا

 هسقيرط نمو- (۲۹۱۰/۱۲۵/۳و ۲۰۱۰/۲۱۰ /5)دوادوبأ هنعو- ۷۰۰۳۰۵

 ۱۵۲۱-6۱۵۷ /۲۲) «لامکلا بيذهت» يف يزملاو -(۲۷۰/۱) «ثيدحلا بیرغ» يف ىباطخلا

 يف ةميزخ نباو ۲۹4۲ /۹۸۱ /۲) هجام نبا هنعو- «تايرهزلا» يف ىلهذلا ىيحي نب دمو
 يف يقهيبلاو ۲۹۹۸/6 /۲) (هنئس» يف ىنطقرادلاو « 6 ۳۲۲-۱۳۲۳ /۵) (هحیحص)

 )10۷ /؟) «لقنلا يف جردملا لصولل لصفلا» ف يدادغبلا بيطخلاو )١1/ ۲٠۱۸(« «یربکلا ننسلا»

 يغارملاو «(۱۸۷ ص) «سمتلملا ةيغبا يف يئالعلاو ۲۷۷/۱۵6 /۱۱) «ةنسلا حرش» يف يوغبلاو

 يفقهيبلاو ۰:۲۰ /۲۹/4) «یرب کلا ننسسلا» يف يئاسنلاو -(۲۰۷ ص) (هتخيشم) يف

 (ريبكلا مجعملا» يف يناربطلاو .حسوکلا روصنم نب قاحساو عقار نب دمحم نع 0)

 .يمابشلا ديوس نب ميهاربإو يربدلا ميهاربإ نب قاحسإ انث :(117/1148و ۱۲/۱۱۸ )

 يف ةناوع وبأو دمحم نب دمحأ انث :(۸۳۱/۲) «ثيدحلا بيرغ» يف يبرحلا قاحسإ نب ميهاربإو

 یلعالادبع نب دمحمو ىملسلا فسوي نب دمحأ انث :(۳۰۷ /۱) «ةرهملا فاحتإ» يف امك ؛!هحیحصا

 نادمحو حابصلا نب قاحسإ نب دمحم انث :(عوسبطملا -0041و ۵۵۹7/۶۳۲۱ /۳)و یيناعنصلا

 - مهلك ؛ينيدملا نب يلع قیرط نم (۱۱۰ /۵) «یربکلا» يف يقهيبلاو ؛راجنلا نب دمحمو يملسلا

 .هب )١5/5-4861/16(- هل «فنصملا» يف اذهو- قازرلادبع نع -اسفن رشع ةتس مهتدعو

 .«هتحص ىلع قفتم ثيدح اذه» :يوغبلا لاق

 قسیرط نم (4۱۲/۱۰۸/۱) «ریبکلا مجعلا» يف يناربطلا هجرخأ :ناسيك نب حلاص -۲

 - .هب حلاص نع «هيبأ نع يرهزلا دعس نب ميهاربإ نب بوقعي نع «ينيدملا نب يلع
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 نب ةماسأ نع هربخآ نامثع نب ورمع نأ :نیسح نب ىلع ينربخآ :باهش

 لیقع انل كرت لَهَو» :لاق ؟ةكمب راد يف لزنتأ !هّللا لوسر اي :لاق هنأ ؟دیر

 .«؟-رود ْوَأ- '
۳ 

 ميعن وبآ هقيرط نمو- (۲۱۷۵۲/۸4/۳۱) دمحأ هجرخآ :-ةرسیم- ةصفح يبآ نب دمحم -۳ =

 - 1۵۸ /۲) «لصولل لصفلا» يف يدادغبلا بيطخلاو ۳۱۰۱ 60 (جرختسلا» يف يناهبصألا

 رابخأ» يف يهكافلا قاحسإ نب دمحمو «متاح نب دمحم انث :(4۸۵ /۲) «هحیحص» يف ملسمو «-(۹

 نم (۲۹۹۱ /757 /۲) «هننسا يف ینطقرادلاو نامیلس نب دمحم انث :(۲۰۹۰ /51 /۳) (ةكم

 (تايناليغلا» يف يعفاشلا ركب وبأو «يمرخملا ليلخلا نب دمحو يرودلا دمحم نب سابع قيرط
 دمحم قيرط نم- (1۵۸/۲) «لصولل لصفلا» يف يدادخبا بیطخ ا هقیرط نمو- )۱/ ۹۳-۹۲/ ٤٥(

 (569/5) «لصولل لصفلا»و .(۳۲۵ /۵۳۳ /۲) «صیخلتلا يلات» يف يدادغبلا بيطخلاو «رمعم نب

 .هب ةصفح يبآ نبا نع «ةدابع نبا حور نع مهتعبس ؛ینیدلا نب يلع نع نیقیرط نم

 قودص وهو -(نادعس) ب بقلملا .يمخللا حلاص نب ىيحي نب ديعس :احور عباتو
 ناميلس انث :(4۲۸۲/۱۳/۸) «هحیحص) يف يراخبلا مامإلا هجرخأ :-«بیرقتلا» يف امك ؛طسو

 .هب ديعس نع «-(لیبحرش تنب نبا) ب بقلملا- نهرلادبع نبا
 متاح نب دمحم انث :(4۸۵/۲) (هحیحصا يف ملسم هجرخأ :حلاص نب عم - 6

 لیلا نب دمحمو يرودلا دمحم نب سابع قیرط نم (۲۹۹۱/۱۷۱۳/۲) «هننس» يف ینطقرادلاو

 .هب ةعمز نع «ةدابع نب حور نع مهتنالث ؛يمرخملا

 .- ظفحلا ئيس قودص- رمع يبآ نب نارهم :احور عباتو

 يف يدادغبلا بيطخلا هقيرط نمو- (46/۹۲/۱) «تاینالیغلا يف ىعفاشلا ركب وبأ هجرخأ

 يف ينطقرادلاو -(۲۰۰/4۹) «قشمد خيرات» يف ركاسع نباو )104-11 /۲) «لصولل لصفلا»

 .هب نارهم نع «ناطقلا ىسوم نب فسوي قيرط نم ٦٦۲-۱۱۳/ ۲۹۹۰٩(« /۲) !هننسا

 )٤١١/١١۸/١( «ریبکلا مجعملا» يف يناربطلا هجرخأ :يطساولا نيسح نب نايفس - ©

 .هب نايفس نع زیزعلادبع نب ديوس نع «يكبلعبلا مشاه نب دمحم قيرط نم

 /۲۲/۲-۲۳) «هدنسما يف يسلايطلا هجرخأ :يعازخلا ءاقرو نب ليدب نب هّللادبع -1

 خيرات» يف ركاسع نباو 4۱۲ /۱۱۸/۱) «ريبكلا مجعملا» يف يناربطلا هقيرط نمو- 17۵٥)

 .ىرخأ قرط ثيدحللو -(۲۰۰/۹) «قشمد

 .رادلا وه :ليقو «تايبأ ىلع لمتشملا لزنلا وهو :-ةدحوملا نوكسو «ءارلا حتفب- عبّر عمج )١(

 ريب ناموس چو و و رن او از و SEM © و 3# #8

 !«ةيواعم» ىلإ «ينطقرادلا ننس» يف تفرحت ()
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 ؛ائيش يلع الو رفعج هئري مو «بلاطو وه بلاط ابأ ثرو ليقع ناكو
 .نيرفاك بلاطو ليقع ناكو «نيملسم اناك امهنأل

 نع «كلام ينربخأو :لاق ؛بهو نبا أبنأ :رصن نب رج انثدح -”'

 مل -هنع هللا يضر- بلاط يبأ نب يلع نأ :نيسح نب يلع نع «باهش نبا

 .بلاطو «ليقع هثرو امنإو .بلاط ابأ ثري

 .بَعّشلا نم انبيصن انكرت كلذ لجأ نم :نيسح نب يلع لاق

 «يرهزلا نع «رمعم أبنأ :سنوي نب ىسيع أبنأ :قاحسإ انئدح 0١-
 2 لوسر نع .دیز نب ةماسأ نع «نامثع نب ورمع نع ؛نیسح نب يلع نع
 ال هللا لوسر ثّروو :لاق «ملسلا رفاکلا الو نفاکلا ميلا ثري ال :لاق

 .اًرفعج الو ایلع ثروي مو «بلاط يبأ نم بلاطو ًاليقع

 اذهب ؛يرهزلا نع ءرمعم انث :قازرلا دبع أبنأ :قاحسإ انئدح "5

 .حیحص عوطقم 5

 ۰4۷۲ )٤/ «مألا» يف يعفاشلاو :.(4807 )١/ ٠١/ «فنصملا» يف قازرلادبع هجرخأ

 /1۲ /۵) «راثآلاو نئسلا ةفرعم» يف ىقهيبلا هقيرط نمو- (هبيترت )77/4/47١/7- «دنسملا»و

 «ثراحلا نب باجنم قيرط نم( ۸2۹5 /۲) «مجعلا» يف يبارعالا نباو ۰-۵

 دیعس نب نایفس نع قرط نم (۲۰۹۲ /۲۲۲و ۲۰۹۱ 7۲۲۱ /۳) «ةکم رابخآ» يف يهكافلاو

 .كلام نع مهتعبرآ ؛يروثلا قورسم نبا

 .هدعب ام رظناو تاقث مهلك هلاجر «حیحص دنس اذهو :تلق

 .هب يرهزلا نع .دشار نب رمعم :اکلام باتو

 .(۹۸۵ 6/۱۵ /5) «فنصلا» يف قازرلادبع هجرخأ

 .حيحص هدانسإ - ۱

 .هدعب ام رظناو هجولا اذه نم هاجرخي ملو نيخيشلا طرش ىلع حيحص دنس اذهو :تلق

 .حيحص هداتسإ -۲

 -(«لامكلا بيذهت» يف يزملا هقيرط نمو- 7١17/77/٠١١( /857) دمحأ مامالا هجرخأ
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 «هحيحصاا يف ةيزخ نبا هنعو- «تايرهزلا» يف یلهذلا ىيحي نب دمحمو )۲۲/ ٠١١-٠١۷(-«

 لصفلا» يف يدادغبلا بيطخلاو © ) ؛یرکلا ننسلا» يف یقهیبلاو ) 

 يشالعلاو ۲۷(۰ ۷ /۱۵6/۱۱) «ةسلا حرش» يف يوغبلاو 30۷ /۲) «لقنلا يف جردلا لصولل

 هحیحصا يف ةناوع وبآو ۲۰۷-۰ ص) (هتخیشم) يف يغارلاو ۱۸۷ سص) «سمتلملا ةيغب» يف

 نسب دمخ ان :الاق ؛(۱۰۱ /۲۸۸--۷ /۱) «عانقإلا» يف رذنلا نیاو ( 79

 ؛يملسلا نادم انث :(00945 ٤١١/ /۳) «هحیحص» يف ةناوع وبأو «حابصلا نب قاحسإ

:(oo4V / ۳1/۳)”)١//1١51- (ريبكلا مجعملا» يف يناربطلاو ءراجنلا يلع نب دمحم ان  

 قيرط نم (۲۱۸/۲) «ىربكلا ننسلا» يف يقهيبلاو «يربدلا ميهاربإ نب قاحسإ ان ۵ ۸

 1۸01/٠٤ /5) هل «فنصملا» يف اذهو- قازرلادبع نع مهتعبس ؟يروباسينلا عفار نب دمحم

 .هب -(۱۹۳۰۱۶/۳۶۱/۱۰و

 .(هتحص ىلع قفتم ثيدح اذه» :یوغبلا لاق

 ىلعألادبع نب دمحم انث )57475/١75/57(: «یربکلا ننسلا» يف يئاسنلا هجرخأو

 انث :الاق ؛سالفلا يلع نب ورمع انث :(۲۵۸4/۳۸/۷) «راخزلا رحبلا» يف رازبلاو «يناعنصلا

 ركاسع نبا هقيرط نمو- (۸۹/۱-۳۹/۹۰) «تاینالیغلا» يف يعفاشلا ركب وبأو «عيرز نب ديزي

 هللادبع نع ءءامسأ نب دمحم نب هللادبع نع «ىنثملا نب ذاعم انث :-(۱۹۹/44۹) «قشمد خيرات يف

 يف رازبلاو )1١15/55/ ۲۱۸۲١(« دمحأو -(۹-۱۲۲/۹۷) هل «دنسملا» يف اذهو- كرابلا نبا

 تردنغ- رفعج نب دمحم انث :الاق ؛(سالفلا ىلع نب ورمع انث :(۲۵۸6 /۳۸/۷) «راخزلا رحبلا»

 انث :(«نانملا حتف» -۳۲۰/۱5۲/۱۰) «هدنسم» يف يمرادلاو ۰6۲۱۸۰۸ /۱۳۸/۳۲۱) دمو

 .هب رمعم نع مهتعبرآ ؛يماسلا یلعالادبع نب یلعالادبع انث :الاق ؛يمضهجلا يلع نب رصن

 نإ رضي ال ريسي مهو هدانسإ يف نکل ؛هب يرهزلا نع «سنا نب كلام مامالا :ارمعم عباتو
 .هللا ءاش

 راد ط - ۱۳۷۵و ٤۳۷٦و ۱۳۷۲ /۸۰/4-۸۱) «یربکلا ننسلا» يف يئاسنلا هجرخآ

 يف يواحطلاو ۷۲ /4) «مألا» يف يعفاشلاو ۲۰۸ /۵) «دنسلا» يف دمحأو «(ةيملعلا بتکلا

 يف يئاسنلا هقیرط نمو- (۱۰۳/۹۷) «هدنسم» يف كرابلا نباو ۲ ۳) «راثالا يناعم حرش)

 ۰1۲ /۱۱7-۱۱۷) «كلام ثیدح بئارغ» يف زازبلا رفظلا نباو -(1۳۷۳ /۸۱ /4) «ىربكلا»

 ١57 /۹) «دیهمتلا» يف یلادبع نباو .(۲۱۰/۱۹۹) «أطوملا دنسم» يف يرهوجلا مساقلا وبأو

 ۸۷ /۷۹) «مناصلا ىلإ ةبسن ةئم ىلع ةلمتشملا ةئملا ثيداحألا» يف نولوط نباو ۱۷-۱۷۲!و

 -نسمو- (۳۳/۵۲) «تاینالیغلا» يف يعفاشلا ركب وبأو (۱۸۱ص) «سمتللا ةيغب» يف يئالعلاو
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 خيرات» يف ركاسع نباو «(۷٤٥و ٩471/۲۸/۱۰۲۳ /۲) (هتخيشم» يف يراخبلا نبا هقیرط-

 ةياور- يلامألا» يف يلماحلاو ٠٠١(-. /۲۲) «لامكلا بيذهت» يف يزلاو ۲۰۱/4۹) «قشمد

 يف يدادغبلا بيطخلاو .(۸/۲۷۸) «كلام يلاوع» يف يزارلا ميلس هقيرط نمو- «يدهم نبا

 يف يراخبلا نباو ء(١١ )٠۹١/ «كلام يلاوع» يف بجاحلا نباو ء(٤ )۳١۸/ «كلام ىلاوع»

 -۱۸۰ ص) «سمتلملا ةيغب» يف يئالعلاو ٥(« هو 014 /۱۰۲۱-۲۹۸/۱۰۲۳ /۲) «هتخیشم»

 «ءالبنلا مالعأ ريس» يف يبهذلاو )5١١/49(. «قشمد خيرات» يف ركاسع نباو ١«(

 كلام مامإلا نع قرط نم- (۱۰۷/۲) «ربخلا ربخلا ةقفاوم» يف رجح نبا ظفاحلاو 4۰۰ /4)
 «يشيللا ىيحي نب ییج ةياور- ۱۷۱/6-۱۰/۱۱۸۹/۱۷) هل «أطوملا» يف اذهو -سنأ نبا

 لو مساقلا نبا ةياور- 1۵ /۱۲۰و «يرهزلا بعصم يبأ ةياور- ۳۰۲۱ /۵۳۹/۲-۵۰و

 - 1۷۱/۲۲۹ و ينابيشلا نسحلا نب دمحم ةياور- ۷۲۸/۲۵۵و ریکب نبا ةياور- ب۲

 نامثع نب -میلا نوکسو نيعلا حتفب- رمع) :لاق هنأ الإ ؛هب -(يناثدح لا دیعس نب ديوس ةياور
 .(ورمع) لدب (نافع نبا

 .كلذ يف كلام نع فلتخاو

 نب ییجیو «مساقلا نبا ةياور يف» :(۲۰۰ ص) ؛اطولا دنسم» يف يرهوجلا مساقلا وبأ لاق

 ه.| «نامثع نب ورمع :يسلدنألا ىيحي

 .يتأيس امك «ينادلا سابعلا وبأ :رمألا اذه ىلإ راشأ اذكو

 نبا باحصأ نم دحأ عباتي ملا )5/89/١6-440(: «راكذتساالا» يف ربلادبع نبا لاق

 لاق باهش نبا نع هاور نم لكف «(نامثع نب رمع نع) :ثيدحلا يف هلوق ىلع اكلام باهش
 .(نامثع نب رمع) :هيف لاق هنإف ءاكلام الا ؛(نامشع نب ورمع) :هيف

 .. نامثع نب رمع الإ ىبأو يدهم نباو يعفاشلاو «ناطقلا ىيحي :كلذ ىلع هفقو دقو
 ةماسأ نع «نامثع نب ورمع نع «نيسح نب يلع نع .باهش نبا نع :بابلا اذه يف لاق نمو

 ةعامج ءالؤهو «يعازوألاو .بیعشو «سنويو «ليقعو «جيرج نباو «ةنيبع نباو ءرمعم : :ديز نبا

 ال طلغلا نكلو ؛ايندلا ظفاح كلامو مهلوق بّوصیو مش مّلسُی نم ىلوأ مهو ظافح ةمئأ

 .(لحأ هنم ملسي

 باحصأ رئاسو «نامثع نب رمع :كلام لاق اذکه» :(۱۲۰-۱۱۲ /9) «دیهمتلا» يف لاقو

 :هيف لاقف ؛-كشلا ىلع- كلام نع کب نبا هاور دقو «نامثع نب ورمع :نولوقي باهش نبا

 = .نامثع نب ورمع وأ «نامثع نب رمع نع
 ۰ وق م ني ها و " خ64 قاس و و و "ا 6 8 ضف و و # # # "# # #

(Î)(ةيرهاظلا ةخسنلا- ب /۸۳) وأ .ةيئاميلسلا ةخسنلا . 
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 .ةاورلا رثکأو «ینعقلا هعباتو !ىبحي یور امك ؛نامثع نب رمع :كلام نع تباثلاو -

 .نامثع نب ورمع نع :هيف مساقلا نبا لاقو

 ال ينارت :سنآ نب كلام يل لاق :هل لاق هنأ ؛يدهم نب نهرلادبع نع نيعم نبا ركذو

 ... ورمع راد هذهو «رمع راد هذه ؟(ورمع) نم (رمع) فرعأ

 نع «نیسح نسب يلع نع :ثيدحلا اذه يف نولوقي -كلام ريغ- باهش نبا باحصأو

 نع «نيسح نب يلع نع .باهش نبا نع :هيف لوقي كلامو .دیز نب ةماسأ نع «نامثع نب ورمع
 ١ .ةماسأ نع «نامثع نب رمع

 .عجري نأ ىبأو مع وه :لاقف «كلذ ىلع ناطقلا ديعس نب ىيحيو يعفاشلا هفقوأ دقو

 .هراد هذهو ءرمع :هل لاقي نبا نامثعل ناك دق :لاقو

 ثيدحلا لهأو ؛دحأ هنم ملسي ال طلغلا نكل ؛ًناقتإو أظفح هريغ هب ساقي داكي ال كلامو

 ..٠. واولاب (ورمع) الإ دانسإلا اذه يف نوكي نأ نوبأي

 مل املو» :دازو هوحن (۱۹/۲-۲۲) «اطولا فارطأ» يف ينادلا سابعلا وبأ ركذو :تلق

 وأ ءرمع :ةرم لاقف .كش نم مهنم ؛ثيدحلا اذه يوار يف فلوخو «نامثع دلو يف كلام عزاني

 اذكه «-ةعامجلا عبات- (ورمع) :لاقف ؛ةرخأب مجر مث «هنع ريكب نبا ةياور يف اذكهو ؛ورمع

 .رخأتم امهعامسو «مساقلا نباو ءانبحاص ىيحي نب ىيحي ةياور يف «أطوملا» يف تبث

 .كلام باحصأ نم ةعامج نع كلذك يئاسنلا هاورو

 ىلع (رمع) :كلام نع «اطوملا» يف -اذه- ىيحي ةياور نأ ربلادبع نب رمع وبأ معزو

 :ينعي ؛ورمع :انبحاص ىيحي نب ىبحي ةياور يف فورعملاو :ينايجلا يلع وبأ انخیش لاق «مهولا
 .هلقنب ىفكو «(هدنسم» يف دلاخ نب دمحأ ركذ كلذكو :لاق ءاففخم

 ؛مساقلا نبا ةياور يف :لاق .«اطولا ثیدح دنسم» يف يرهوجلا مساقلا وبأ ىكح اذكهو

 .«اففخ :ینعی ؛نامثع نب ورمع :يسلدنألا ىيحي نب ىبحيو

 ادحا نأ ملعن الو «نامثع نب رمع :كلام ثیدح نم باوصلاو» :-هبقع- يئاسنلا لاقو

 .ه.ا «هراد هذه :لاقو «هیلع تبثف ؛هل ليق دقو «كلذ ىلع هعبات يرهزلا باحصأ نم

 رمعمو ةنييع نبأ هاور ثيدحلا اذهو» :(۳۳-۳۹ /۷) «راخزلا رحبلا» يف رازبلا لاقو

 مسا ىلع اوقفتاف ةماسآ نع نامثع نب ورمع نع نيسحلا نب يلع نع يرهزلا نع ةعامجو
 نب رمع نع نيسحلا نب يلع نع يرهزلا نع هاورف سنآ نب كلام الإ ؛(نامثع نب ورمع)
 راد اذهو ءورمع راد هذه :لاقف .فقو دق هنأ ىلع «كلذ يف طلغ هنأ نوريف تماسآ نع نامثع

 = .-امهيلإ ئموأف- رمع
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 .«هتیاور ىلع هعبات ادحأ ملعن الف ؛ةياورلا يف امف =

 .!مهو وهوا 6 /7) (ريبكلا خيراتلا» يف يراخبلا لاقو

 ةعامجلا لوق» :(۱۸۹ص) يئالعلل «سمتللا ةيغب» يف امك ؛«للعلا» يف یتطقرادلا لاقو

 .؟ظافح مهو مهددع ةرثکو .مهترثکو مهقافتال (شا) ءاش نا باوصلا وه

 .«هقیرط نم هجارخ| نع «حیحصلا» ابحاص لدع كلذکو» :یئالعلا لاق

 كلام نع مهضعب هاور دقو كلام هيف مهو يهو كلام ثیدحو» :يذمرتلا لاقو

 .نامشع نب رمع نع كلام نع :اولاق كلام باحصأ رثكأو «نامثع نب ورمع نع :لاقف

 .«نامثع نب رمع فرعی الو «نامثع دلو نم روهشم وه :نافع نب نامثع نب ورمعو
 كلذك یاولا ةدايزب ؛ورمع هنأ :یرهزلا نع ظوفحاو» :«هتخیشما يف يراخبلا نبا لاقو

 .«رابکلا هباحصأ نم ةعامج هنع هلقن

 نامثع نب ورمع هنأ يرهزلا نع ةاورلا قفتاو» :(01/15) «حتفلا» يف ظفاحلا لاقو

 تذشو «-ميملا حتفو هلوآ مضب- رَّمُع :لاق هدحو اكلام نأ الإ ؛-ميمل نوكسو «هلوأ حتفب-

 نبا كلذ نّیب دقو روهمجبا قفَو ىلع كلام نع تاياورو «هقفَو ىلع كلام ريغ نع تاياور

 .هريغو ربلادبع

 ةلثمأ يف هل «ثيدحلا مولع» يف حالصلا نبا كلذ دع دقو كلام ةياور يراخبلا جرخي ملو

 .««حاصفإلا» يف هيلع تدزو ؛««تكتنلا» يف انخيش هحضوأ ؛رظن هيفو «ركنملا

 .(۲۹۳-۲۰۲ )٤۹/ !قشمد خيراتاو ۱۵۰-۱6۵۲ /۲۲) «لامکلا بيذهت» :رظناو

 ال» :ظفلب ءأعوفرم هب هدج نع «هيبأ نع «بیعش نب ورمع ثيدح نم دهاش ثيدحللو
 .«یتش نيتلم لهأ ثراوتي

 (قسیقحتلا» يف يزوحلا نبا هقيرط نمو- (۱۹۵و 7/8/7١)دمحأ هجرخأ

 (۲۹۱۱/۱۲۰/۳) دواد وبأو -(۳۵۱/۳۲) «لامکلا بيذهت» يف يزملاو ۱۱۰۳/۲۳ /۲)

 يف يئاسنلاو -۱۲/۳) «قیقحتلا حیقنتا يف امك ؛«صضشارفلا» يف ربلادبع نبا هقيرط نمو-

 دب ديعسو ؛(۲۷۳۱/۹۱۲/۷) هجام نباو 1۳۵۱و 0٠/١76 /7) (ىربكلا ننسلا)

 (طسوألا مجعملا» يف يناريطلا هقيرط نمو- (۸۶/۱/۳-۱۳۷/۸۵) «هننسا يف روصنم

 يف كرابلا نب هللادبعو ٩۱۷ /۲۳۲/۳) «یقتنملا» يف دوراجلا نباو .-(۳۲۳/۲/7)

 = يف ةمثيخ يبأ نباب فورعلا- برح نب ريهز نب دمحأ ركب وبأو ١١٤(« /۹۷-۹۸) «دنسملا)
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 يف ينطقرادلاو ۸۶ /۲) «ةباحصلا مجعم» يف عناق نسباو ۹4۱ /۳۷۹) «ریبکلا خیراتلا» =

 يف يوغبلاو .(۲۱۸/۲) «یرکلا نتسلا) يف يقهيبلاو 4۰۰۵و ٩۰۰/۳۱۳ /۳) «هننس)

 يف يدع نباو ۳۸۹ /۵) «دادغب خیرات» يف بيطخلاو .(۲ ۲۳۲/۳۵۳۹۸ /۸) «ةنسلا حرش)

 ورمع نع قرط نم مهريغو ۵۱۳(۰ ص) «لصافلا ثدحما» يف يزمرهمارلاو ۰۸۲ /۵) «لماکلا)

 .هب هدج نع «هیبآ نع «بيعش نبا
 .(هدج نع «هيبأ نع «بيعش نب ورمع) يف فورعملا فالخلل ؛نسح دنس اذهو :تلق

 .«نسح دنس اذهو» )١7١/57(: «ليلغلا ءاورإ» يف -هللا هحر- ينابلألا مامالا انخيش لاق

 نباو يئاسنلاو «دواد وبأ هاور» :(۱۳۵/۲) «رينملا ردبلا ةصالخ» يف نقلملا نبا لاقو

 ىنطقرادلاو دواد يبأ دانسإو ؛هدج نع «هيبأ نع «بيعش نب ورمع ةياور نم ینطقرادلاو «هجام

 ۱ .(فيعض نيرخآلاو «حيحص دانسإ

 ليعامسإ نب ىسوم نع دواد وبأ هاورو» :-لصألا- (۲۲۱/۷) «ربثلا ردبلا» يف لاقو

 ... ورمع نع «ملعملا بيبح نع (ةملس نب) دامح نع «(يكذوبتلا)

 :هل «ضئارفلا باتك» يف ربلادبع نب رمع وبأ لاق مرج ال ؛ورمع ىلإ ديج دانسإ اذهو
 .«ثیدحاب ملعلا لهأ نم دحأ دنع هيف نعطم ال دانسإلا اذه»

 يقت خيشلا امأو ۱۷١([« /۹)] «هديهمت» يف هفعضف ؛هذه يف هسفن رمع وبأ فلاخ نكل

 .خلا 6 /۳۸۸)] «مالالا» يف هركذف ؛(ديعلا قيقد نبا) نيدلا

 يف ربلادبع نب رمع وبأ لاقو» :(۱۲۶/۳) «قیقحتلا حيقنت» يف يداهادبع نبا لاقو
 لهأ نم دحأ دنع هيف نعطم ال دانسإ اذه» :-دواد ىبأ قيرط نم هقاس نأ دعب- «ضئارفلا»

 ۱ .ثيدحلاب ملعلا

 .۱۷۲([4 /۹)] «دیهمتلا» هباتک يف هايإ هفیعضت يف رلادبع نبا ضقانت نکل

 .هجام نباو يئاسللاو «دواد وبأو دما هاور» :(یقيقحتب- ۱۰۲۹/۳) (ررحلا» يف لاقو

 ال حیحص دانسإ اذه» :-دواد يبأ دانساب ثيدحلا اذه رکذ نأ دعب -ربلادبع نبا لاقو

 .(رخآ ناكم يف هفعضو (هيف نعطم

 نأك نسكل ؛بيعش نب ورمع نود نمل وه اغنإ «دیهمتلا» يف هل ربلادبع نبا فيعضت :تلق

 يف لاق كلذلو ءورمع نع حيحصلا دواد يبأ دنس ىلع هفوقو دعب اذه نع عجارت ريلادبع نبا

 نع .هدج نع «هیبآ نع «بيعش نب ورمع نع تاقثلا نم ةعامج هاور» :(6۹6 /۱۵) «راكذتسالا»

 . هيلع ىنلا

 نب ورمع ىلإ هيف دواد يبأ دنسو» )6١/١7(: «يرابلا حتف» يف رجح نبا ظفاحلا لاقو

 .حیحص بيعش
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 .بعشلا نم انبيصن انكرت كلذلف :لاقو هوحن دانسالا

 نيب ثراوتلا نأ :انركذامب تبث اًملف :ءالؤه لاق :هّللا دبع وبأ لاق

 ناو- ثيراوملا يف تالزنملا تايآلا نأ انملع ؛ةعطقنم لزت مل رافكلاو نيملسملا
 رارحألا :اهب دارلا «ىنعملا يف صاخ يه امنإ -ةوالتلا يف اًماع اجر اهجرخ ناك

 .خوسنم اهيف سيلو «''”تّيملل دمع لتاق مهيف نكي م اذإ ؛ةّصاخ نيملسملا نم

 .«ءيش ثاريملا نم لتاقلل سيل» :ٍی هلوقل ()

 - «هدنسما يف ةبيش يبأ نباو 777375/١١(( /5) «یربکلا ننسلا» يف يئاسنلا هجرخأ

 ۰4۲۹۳ /۱) «لماكلا» يف يدع نباو ۰-6۲4 )٤۹۷/ «تایدلا» يف مصاع يبأ نبا هنعو

 يف يزوجلا نبا هقيرط نمو- (۳۳۵-۰۷۱/۳۳۱و 1۱۷۵/۳۳ /۳) (هننس) يف ىنطقرادلاو

 -(۱۰۵/۲) «ربسخلا ربخلا ةقفاوم» يف رجح نبا ظفاحلاو ۰۱39۹/۲۶۱ /۲) «قيقحتلا»
 قيرط نم (44۳/۲۳) «دیهمتلا» يف ريلادبع نباو 5١١( /5) «ىربكلا ننسلا» يف يقهيبلاو

 ؛حابصلا نب ىنثملاو «يراصنألا ديعس نب ىيحيو «جيرج نبا نع «يصمحلا شايع نب ليعامسإ

 .هب هدج نع «هيبأ نع ءبيعش نب ورمع نع مهتثالث
 .ماشلا لهأ ريغ نع هتياور يف فيعض شايع نب ليعامسإ ناف ؛فیعض دنس اذهو :تلق

 :هب درفتی مل هنكل ؛اهنم اذهو

 ننسلا»و ۲۲۰(۰ /5) «ىربكلا ننسلا» يف يقهيبلاو .(4016) دواد وبآ هجرخآ دقف

 یسوم نب نامیلس ان :لوحکلا دشار نب دمحم قیرط نم (۲۳۰۷ /۳۱۷/۲) «یرغصلا

 .هب بیعش نب ورمع نع «قدشألا
 نب نامیلسو» :(۱۱۸/7) «لیلغلا ءاورإ» يف -هللا همحر- ينابلألا مامالا انخیش لاق

 لیلقب هتوم لبق طلخو «نيل ضعب هثیدح يف .هیقف قودص ؛يقشمدلا يومألا :وه ؛یسوم

 .«بیرقتلا» يف امك ؛مهی قودص وهو «يقشمدلا يلوحكملا وه :دشار نب دمحمو

 انسح نوکی نأ نم لقآ الف ؛هتاذل انسح نكي مل نإ بیعش نب ورمع ىلإ دانسالا اذهف

 .شابع نب ليعامسإ هیاورب هریغل

 نع «بيعش نب ورمع) ةياور يف فورعلا فالخلل ؛طقف نسح وهف ؛دانسالا ةيقب امأو

 - .(هدج نع «هیبآ

 مه هد 5 او تاتاش رو تق 5 و pH كاش © شاق

 .«بیرقتلا» يف امك ()
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 ماکحا نم اًئيش خسنی | هللا نإ :اولاق نيذلا جتحاو :هَّللا دبع وبآ لاق
 ىلع دهاشلا قدصلا ١7 .ميهملا هباتك هللا لعج :اولاق نأب ها هّيبن ةنسب هباتك

 رماف «بتكلا اخ هلعج هنأل  اهماکحا ضعبل خسانلاو بک نم یم ام

 نم نت لو رونو « "ودصلا يف ا اش هنأ ار انربخأو :اولاق

 .هعبتا نمل ءامَع هضعب ناكل ؛ةنّسلاب ًالدبم هضعب ناك ولو «ءىش نود ايش

 يف ملعلا اوبلطي ىتح اهب اومكحي ال نأ :هماكحأ اورقأ اذإ قلخلا ىلع ناكو

 ءافش -ذئنيح- نوكي الف ؟هلدبت مل مأ هماكحأ ضعب تلّدب له ؛ةنسلا

 َمْرَحاَم مارا وباَتِك يف لا لح ام الی ) 355 يبلا لاق دقو «بولقلل

 ضعب ناكل ؛هماکحا ضعب تخسن دق ةسلا تناك ولو «“ هبات يف هل

 .«اهب ىوقتي دهاوش هل ناف ؛هريغل حيحص وهف ؛هسفن ثيدحلاامأو =

 .-هّللا هحر- لاق امك وهو :تلق

 4۱۱۸و ۱۱۵-۱۱۷ /5) (ليلغلا ءاورإ» :-رومأم ريغ- ةروكذملا دهاوشلل رظناو

 .(يقيقحتب- ۲۱۸-۲۱۷ )٤/ «أطوملا»و

 .طوطخملا نم طقس )١(

 نی هيدي نی اَمَل ادص ۲ دص قحلاب باتکلا كل انلزنآو» :-لجو زع- هلوقل ةراشإ ()

 لكل قحْلا نم َكَءاَج اّمَع ْمُهَءاَوْهَأ عبت مت لو هللا نام متي مکخاف همان باتكلا

 .[4۸ :ةدئاملا] کاجاهنمو ةعرش مکنم اًنلَعَج

 امل ءافیشو مكبر نم ةظِعْوم مکنءاج دق سالا اهيل : -العو لج- هلوق يف امك (۳)

 .[۵۷ :سنويز] 4 نیم ة ةمحرو یدهو رودصلا يف

 )٤( :ةدئاملا] نيم تباتکر رون وللا نم ْمكَءاج دق :-ىلاعت- لاق ٠١[.

 :فارعألا] «َنوُحِلْفُمْلا مُم كل ُهَمَم زن يذلا رولا اونو :-اضیا- لاقو

 .[۸ :نياغتلا] «اَنلَرنَأ يرل روتلاَو ِهِلوُسَرَو هللاب اونماف :لاقو ۷

 (ریبکلا للعلا و ۰ /4) «هننسا يف يذمرتلا هجرخأ - هريغل حيحص (۵)

 ميعن وبأو ۳۳۱۷/۱۱۱۷ /۲) هجام نباو «(يضاقلا بلاط يبأ بيترت- ۳۰۳/۷۲۲ /۲)

 - انث :اولاق ؛دمحأ نب ليعامسإ قيرط نم (۲۱۲/۱) «ناهبصأ رابخأ ركذ» يف يناهبصألا
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 «ریبکلا ءافعضلا» يف يليقعلا هنعو- «للعلا» يف دمحأ نب هللادبعو «يرازفلا یسوم نب ليعامسإ-

 تنب ىبيب هقيرط نمو- يوغبلا مساقلا وبأو «يناقلاطلا بوقعی نب ديعس انث :-(۸/۲)

 نابح نسبا هنعو- «هدنسم» يف يلصولا ىلعي وبآو -(۸0 /17) «اهئزج» يف ةيمثرملا دمصلادبع
 (ريبكلا مجعلا» يف يناربطلاو ءديشر نب دواد انث :الاق ۳۹-66۰ /۱) (نيحورجملا باتك» يف

 يف يدع نباو -(۳۳۰/۱۲) «لامکلا بيذهت» يف يزملا هقيرط نمو- 22/)

 /۲) «نيملاعلا بر نع نيعقوملا مالعإلا يف امك ؛سّلْغم لا نباو ۱۳(۰ ۱۷ /۳) «ءافعضلا يف لماكلا»

 نم (۱۱۵/4) مکاخاو ينارهزلا يكتعلا -دواد نب نامیلس- عيبرلا يبآ نع قرط نم ۹4

 - رمعم يبآ قیرط نم (۱۳/۱۰) «ىربكلا ننسلا» يف يقهيبلاو «ثراحلا نب باجنم قیرط
 ناخرط نب نامیلس نع «يمججربلا نوراه نب فیس نع مهتنس ؛يرقنلا دعقلا -ورمع نب هللادبع
 .ثیدح نمض هب -هنع هللا يضر- يسرافلا ناملس نع «يدهنلا نامثع يبآ نع «يميتلا

 .«نالکتلا هیلعو ناعتسلا هللاو عوفرم ديج دانسإ اذهو» :ةيزوجلا ميق نبا مامالا لاق

 !«هل اجرخي لو .نوراه نب فيس هيف» :مكاحلا لاقو

 .«ةعامج هفعض :تلق» :هلوقب يهذلا مامالا هبقعتو

 شحفأ .فیعض) :«بيرقتلا» يفو «ملعلا لهأ نم عمج هفعض دقف «لاق امك وهو :تلق

 .«هیف لوقلا نابح نبا

 الإ ًاعوفرم هفرعن ال .بیرغ ثيدح اذهو» :ثيدحلا فيعضت ىلإ ًاريشم- يذمرتلا لاقو

 ناملس نع نامثع يبأ نع يميتلا ناميلس نع هريغو (ةنييع نب) نايفس یورو «هجولا اذه نم

 ؛اظوفحم هارأ ام :لاقف «ثيدحلا اذه نع يراخبلا تلأسو ءحصأ فوقوملا ثيدحلا نأكو .هلوق

 ءافوقوم [ثيدحلا اذه] ناملس نع نامثع يبأ نع «يميتلا ناميلس نع «[ةنييع نب] نايفس ىور

 براقم ؛نوراه نب فيسو :يراخبلالاق .[اعوفرم ناميلس نع نوراه نب فيس ىورو]

 .ه.ا (ثيدحلا

 .هسفن يذمرتلل «ريبكلا للعلا» نم ةدايز نيفوقعملا نيب امو
 «للعلا» يف متاح يبأ نبا لاق دقف ؛يزارلا متاح وبأ مامالا :ةفلاخملاب ثيدحلا لعأ نعو

 ؛يميتلا نامیلس نع «يمجربلا نوراه نب فيس هاور ثيدح نع يبأ تلاس» :(۱۵۰۳/۱۰ /۲)

 يميتلا نع تاقثلا هاور ؛اطحخ اذه : يبأ لاق ؟(هرکذو) :لاق ؛ناملس نع يدهنلا نامثع يبأ نع

 .(حيحصلا وهو ؛ناملس هيف سيل ءلسرم ؛َِك ينلا نع .نامثع يبأ نع

 نب ىيحي تلأس» :-(ريبكلا ءافعضلا» يف يليقعلا هنعو- «للعلا» يف دمحأ نب هللادبع لاقو

 -.هقوف وه فیس نم قثوأ نانس :لاقف «نوراه نب نانسو يمجربلا نوراه نب فيس نع نيعم
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 ءارفلا يف يي ىبنلا نع «ناملس نع «نامثع يبأ نع «يميتلا نع ثدح فيس نإ :هل تلقف-
 ۱ .«ءيشب سیل :لاقف

 دمحم نب ليعامسإ اهجرخآ :يذمرتلاو يراخبلا اهيلإ راشآ ىتلا ةنييع نب نایفس ةياورو

 نع «يديمحلا نع ؛یسوم نب رشب انث :-(۱۲ /۱۰) يقهيبلا هقيرط نمو- «هثیدح» يف رافصلا
 .هعفر هارأ :نایفس لاق نکل ؛هب "يميتلا ناخرط نب نامیلس نع «ةنييع نب نایفس

 ؛تاقث هدانسإ لاجرو» :(7١ص) «مارلا ةياغ» يف -هللا همحر- ينابلالا مامالا انخیش لاق

 نایفس ةياور نأ يذمرتلاو يراخبلا مزج دقو امیس ال «هعفرب مزجي مل -نایفس هلعلو- يوارلا نکل

 ال» :يليقعلا لوق ینعم كلذو «كلذك هاور نایفس ريغ نأ ىلإ يذمرتلا راشأو «ةفوقوم نامیلس نع

 «يميتلا نامیلس نع هريغ نع يورا :يدع نبا لوقو ءاعوفرم :ىنعي ؛«دانسالا اذهب هنع الإ ظفحي

 .«ملعا هللاو «يليقعلا لوقو هلوق نيب ذثنیح فالتخا الف ءافوقوم :ىنعي هلعل

 .فعضلاو «ةفلاخملاب لولعم قيرطلا هذه نم ثيدحلا نإ :لوقلا ةصالخو

 .هيدهاشو ىرخألا هقيرطب حيحص ثيدحلا نكل

 نسب نسحلا انث 1159/77١(: /7) «ریبکلا مجعلا» يف يناربطلا اهجرخآ دقف ؛قیرطلا امأ

 ينعي- ليعامسإ يبأ نع ءرهسم نب ىلع انث :يلصوملا هللادبع نب رافغلادبع انث :يرمعملا يلع

 .هب ناملس نع «يلدجلا نارمع يبأ نع «نيطبلا نارمع نب ملسم نع تارشب
 .-اذه- يلصوملا هللادبع نب رافغلادبع ريغ ؛نوفورعم تاقث مهلك هدانسإ لاجر :تلق

 هنع يناجنسملا فسوي نب ميهاربإ ةياورب (0 5 /1) «ليدعتلاو حرجلا» يف متاح يبأ نبا هركذ دقف

 .اليدعت الو احرج هيف ركذي ملو

 يراصنألا سيردإ نب نسحلا هنع انثدح :لاقو .(4۲۱/۸) نابح نبا هقثو نكل

 .«-ليلقب اهدعب وأ ءاهلبق وأ- (ه۲۰) ةنس تام ةلصاولاو

 ؛فورعملا هلهاست تحت جردني ال ءلوبقم ربتعم ةقبطلا هذه -هّللا همحر- نابح نبا قيثوتو

 - ينابلالا مامإلا انخيشو ««ليكنتلا» يف -هّللا هحر- يناميلا يملعملا خيشلا كلذ ىلع هبن امك

 .كلذل هبنتف هللا همحر

 = ىلع يهذلا ظفاحلا كاردتسا رصتخم» ىلع قلعملا ىلع مهملا قيثوتلا اذه يفخخ دقو

 (۲۵۷۰/۵) «مكاحلا هللادبع يبأ كردتسم ىلع يهذلا ظفاحلا كاردتسا رصتخم» ىلع قلعملا هنظ ()

 نايفس :ىميتلا ناميلس نع يوارلا نأ معزف :ةلابإ ىلع ًائغض دازو !يندملا يميتلا لالب نب ناميلس هنأ

 !!محصيلو هيلع كردتسيلف !!يروثلا
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 عايض ىلع هاترسحاوو «هافسأاوف .رافغلادبع ةلاهجب مكحف «مکاخا هّللادبع يبأ كردتسم-

 !!ملعلا

 هافیرحت الإ هلاخأ امو !(ارشب) هامسو «يناربطلا دنع اذكه عقو دقف ؛ليعامسإ وبأ امآ
 ملسم ةمجرت يف هل ًأعبت هريغو- يزملا مامإلا ركذ دقف ؛-مباطلا وأ- خسانلا نم هنأ نظلا بلاغو
 وهو ؛-ةيناتحت ةدايزب- (اريشب) هامسو «هنع ةاورلا نمض -اذه- ليعامسإ ابأ نيطبلا نارمع نبا
 .باوصلاب ملعأ هللاو «هحجرأو هيلإ ليمأ امم وهو هللا ءاش نإ باوصلا

 وبآ- يملسالا ”يدهنلا نامیلس نبا :وه -اذه- ًاریشب ناف ؛كلذک رمألا ناك اذإو
 .نوفورعم تاقث مهلك هلاجر يفابو «(بیرقتلا) ٤ أمك ؛برغی ةقث وهو .-يفوكلا ليعامسإ

 .ملعأ هللاو .ثيدحلا قرط ىوقأ- يدقن ق- قیرطلا هذهو

 هللادبع وبأ ان :(۳۲۰/۹) «ىربكلا ننسلا» يف ىقهيبلا اهيوري !ىرخأ قيرط ثيدحللو

 نب دهآ نب هللادبع انث :يرايسلا -مساقلا نب مساقلا- سابعلا وبأ أبنأ :-مكاحلا- ظفاحلا

 نب سنوي ىنث :نامهط نب ميهاربإ انث :يبأ انث :يبأ انث :يكتشدلا دعس نب هللادبع نب نه رلادبع

 , هب ناملس نع «هللاديبع ىبأ نع «بابخ

 ؛فيعض دانسإ اذهو» :(5١ص) «مارملا ةياغ» يف -هللا هحر- ينابلألا مامالا انخيش لاق

 .«عیطخحم قودص» :«بيرقتلا» يف ظفاحلا لاقو تعاج هفعض ؛بابخ نب سنوي لجأ نم

 ملف ؛هريغ ناك ناو «ةقث وهف ؛وه ناك ناف .يقشمدلا مکشم نب ملسم هلعل :هللاديبع وبأو

 .ه.ا (هفرعأ

 يسرافلا ناملس نع ةياور هل فرصت ال -اذه- مكشم نبا نإف ؛انیقی هريغ وه :تلق

 وبأو هامنغإو هستش اوور نيذلا هذيمالت نمض بابخ نب سنوي اوركذي لو هنع هللا يصر-

 «(ینک- ۵۸ /۵۳) «ريبكلا خیراتلا» يف يراخبلا هرکذ دقف -سابع نب هّلادبع ىلوم- هللاديبع

 نيا هقنو دقو «دانسالا اذه 2 ام ىلع أديزي مو )£ ° ۵ /۹) «لیدعتلاو حرجلا» ف متاح يبأ ناو

 .ةيناثلا ثيدحلا ةلع وهف !!هتداع ىلع (۵۷۰ /۵) نابح

 نازيم» يف ىهذلا لاق ؛یکتشدلا نمحرلادبع نب دمحأ نب هللادبع ىهو :ةثلاث ةلع هيفو
 .؟اعوضوم ارح ركذف «ىنيوزقلا هيورهم نب دمحم نب ىلع هنع ثدح» :(۳۹۰ /۲) «لادتعالا

 5 ."”هلعأ هللاف ءانه يهذلا هركذ ام ىوس ةمجرت هل دجأ ملو

 .«يدنكلا» -هلوصأل اعیتس «بیرقتلا) ي عفو )1(

 ةمحر هللا همحر- ةينميلا رايدلا ثدح «يعداولا لبقم خيشلا خألا هلفغأ ام يوارلا اذهو (ب)

 .كردتسيلف ؟«مكاحلا لاجر» سیفنلا هباتك يف -ةعساو



 ۷۱ يزورملل - « هنسلا » بانک

 :هادهاش امأو =

 مكاحلا هقيرط نمو- «هدنسم» يف يرافغلا ةزرغ يبأ نب مزاح نب دمحأ هجرخأ ام :لوألاف

 /۳۲۲۱/۲) «هننس» يف ينطقرادلاو ۲ /۱۰) «ىربكلا ننسلا» يف يقهيبلا هنعو- )۲/ ۳۷٣(

 نع «يئالملا -نيكد نب ؛ لضفلا- ميعن وبأ انث :الاق ؛يرودلا دمحم نب سابع قيرط نم 0١

 ءادردلا يبأ نع «-ينيطسلفلا يدنكلا ةويَح نب ءاجر- هيبأ نع * ويح نب ءاجر نب مصاع

 ) .. وفع وهف ؛هنع تكس امو مارح وهف ؛مرح امو «لالح وهف ؛هباتك يف هللا لحأ ام» :اعوفرم

 .هب مصاع نع "شایع نب ليعامسإ :ميعن ابآ عباتو

 .دينجلا هللادبع نب ميهاربإ انث :(4۰۸۷ )157/١١-/77/ «راخزلا رحبلا» يف رازبلا هجرخأ

 ديناسملا عماجا يف امك ؛«ریبکلا مجعملا» يف يناربطلاو «يقشمدلا نمحر لادبع نب ناميلس نع

 باهولادبع نب دمحأ انث :(۲۱۰۲/۲۰۹/۳) «نیماشلا دنسماو 6۵۸۸ /۱۳) ريثك نبال «ننسلاو

 .هب ليعامسإ نع امهالك ؛ هنأ نع «يطوخا ةدجن نبا

 نم هجو نم هلي هللا لوسر نع ىوري هملعن ال ثيدحلا اذهو» :-هبقع- رازبلا لاق

 ةعامج هنع ثدح ةويح نب ءاجر نب مصاعو .دانسإلا اذهب هجولا اذه نم الإ ظفللا اذهب هوجولا

 نب ليعامسإ نأل ؛حلاص هدانسإو .ثیدح ريغ ءادردلا يبأ نع ىور دق -ءاجر- ""هوبآو

 .(«!هثيدح اولمتحاو «سانلا هنع ثدح دق شايع

 !!يهذلا هقفاوو ««!هاجرخي ملو دانسإلا حيحص ثيدح اذه) :مكاحلا لاقو

 نسح وه امنإ :لوقأو» :(۱5۵ ص) «مارملا ةياغ» يف -هللا هحر- ينابلألا مامالا انخیش لاق

 ساب ال» :ةعرز وبآ لاقو ««حلیوصا :نیعم نبا هيف لاق ةويح نب ءاجر [نب مصاع] ناف ؛طقف

 . (ةبیتق هيف ملكت :لاقیو» :«نازیلا) ف يهذلا لاقو «(«تاقثلا» ٤ نابح نبا هركذو «(هب

 هلاجرو رازبلا هاور» :(6۵/۷) لاقو «(دئاوزلا عمجم» يف يمئيفا هدروأ ثيدحلاو

 «نسح هدانسإو ؛«ريبكلا» يف يناربطلاو «رازبلا هاور» :(۱۷۱/۱) رخآ ناكم يفو .«!تاقث

 .4«نوقئوم هلاجرو
۳ 

 .واولا حتفو «ةيناتحتلا نوکسو .ةلمهلا حتفب ()

 .هبنتف ؛اهنم اذهو ءةيوق نییماشلا نع هتیاورو (ب)
 .طقسو فیرحت وهو ؛-ءافا فذحب- «وبآ» :عوبطلا» يف (ت)

 أطخ اهلعلف ءاهلحم يف تسیلو ؛ةحيحص ريغ ةدايز يهو «نبا ةدايزب !ةبيتق نبا» :«عوبطلا» يف (ث)
 .-عباطلا وآ- خسانلا نم
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 دحآ ىلع بجي لو هاّمارح هباتک يف هليلحت ضعبو ءًالالح هباتک يف هللا ميرحت

 نبا ظفاحلا لاق دقف «عاطقنالا يهو ؛ةيقيقحلا هتلع نع -هللا مهمحر- ًاعيمج اولفغو :تلق =
 .«ةلسرم ءادردلا يبأ نع -ءاجر :ينعي- هتياورو» :(۲۱۱/۳) «بیذهتلا بیذهت» يف رجح

 ىلع هقيلعت يف ناملس لآ نسح نب روهشم خيشلا لضافلا انيخأ لوقف ؛هيلعو
 .كردتسيلف «ةروكذملا ةلعلل ؛رظن هيف «نسح دانسإ) 0) يبطاشلل «ماصتعالا)»

 .هلبق ام نسح وه ؛معن

 «ينابلألا مامإلا انخيش مالك يف نيفوقعم نيب (نب مصاع) مسا تدز ینآ افنآ مدقت :لوألا

 مو .قافتاب هيقف هقث -اذه- ةويح نب ءاجر ناف ءاهنودب مالكلا ميقتسي ال ؛ةمهم ةدايز يهو

 نم ءاجرلاف ؛هنبا (مصاع) يف هوركذ هللا همحر- انخيش هركذ يذلا مالكلاو «دحأ هيف ملكتي

 .روبزلا طقسلا كردتسيو ءروكذملا للخلا حلصي نأ باتكلا هدنع

 ىلع هللدمحلاف .هنع عوجرم وهف ؛قيقحتلا اذه فالخ يتك ضعب يف عقو ام :يناثلا

 .هلضف نم ديزملا هلأسأو «هقيفوت

 :هظفلو «هیلع افوقوم -امهنع هللا يضر- سابع نب هللادبع نع وهف ؛يناثلا دهاشلا امأو

 لزنأو هلو هيبن -ىلاعت- هللا ثعبف ؛ارذقت ءايشأ نوكرتيو «ءايشأ نولكأي ةيلهاجلا لهأ ناك»

 ؛هنع تكس امو «مارح وهف ؛مرح امو «لالح وهف ؛لحأ امف همارح مرحو «هلالح لحأو «هباتك

 .ثيدحلا (... وفع وهف

 ثيداحألا» يف ىسدقملا ءايضلا هقيرط نمو -(۳۵6/۳-۳۸۰۰/۳۵۵) دواد وبأ هجرخآ

 ديمح نب دبعو یصیصلا -حیبص نب دواد نب دمحم- رفعج وبأ انث :-(۵۰ 6/۵۲۲ /۹) «ةراتخلا

 انث :(۲۲۸/۲) «راثآلا لکشم» يف یواحطلاو ۰۲۳۳ /57) «روشنلا ردلا» يف امك ؛«هریسفت» يف

 نب یسوم انث :(۱8۰4/۵-۱4۰۵) «هررسفن» يف متاح يبآ نباو «ةيمآ وبأو نامیلس نب دهف

 41۷ /۳) «میظعلا نآرقلا ريسفت» يف امك ؛«هریسفت» يف هیودرم نباو «يقورسلا نه رلادبع

 ةزرغ يبآ نب مزاح نب دمحأ نع «ينابيشلا ميحد نب دمحم نب يلع انث :الاق ؛(۱۱5/6) مکاخاو

 كيرش نب دمحم نع «يئاللا -نيكد نب لضفلا- ميعن يبأ نع مهتتس ؛-هل «دنسلا» يف اذهو-

 .هب سابع نبا نع «-ديز نب رباج- ءاثعشلا يبأ نع «رانيد نب ورمع نع «يكملا

 .تاقث مهلك هلاجر ؛حيحص دنس اذهو :تلق



 ۷۳۳ يزورملت - « هنسلا » بانك

 هللا مرح ام ال ""(مرح ام) مرح الو «هتنسب ايي ینلا لحأ امف :اولاق

 .هتعاط نم هبجوآ اب امإو اصن ام) ؛هباتک يف

 ملعلا لوصأ نأ ىلع :نيعباتلاو وَ ىنلا باحصأ عامجإ ناكو

 نم ثحبلاب طشتسم هنمو .هتوالت يف موهفم نيب هنمف ؛هّللا باتك يف ماكحألاو

 لح امل ؛هماكحأ ضعبل ةخسان ةنسلا تناك ولو ءهّللا نع مهفلاو ملعلا لها

 هريغب خیسن :لصألا كلذ ملعي ىتح «هلوصأ نم لصاب ةثداح هبشي نأ دحأل

 باتک يف ةي يبنلا نع يور ام ريثك قادصم نأ مهنم ريثك ىأر دقلو «هریغل

 لدبي تناك ولو «هيف ام ُلّدَبَت ال اهنأو «ةنْسلل قّدصُم هنأ :كلذب نودكؤي هللا
 امنإو ءاهيف هقادصم بلطي هنأ نم ىلوأ هيف اهِقاَدْصِم بلط نكي مل ؛هيف ام

 لو ."”هّبر نم هيلإ لزنآ ام َلَمْج سانلل نیل كي اًدمحم ثعب هنأ انبر انربخأ

 لوجو هل نأ هرمأ دق هللا نا مش نيبيو هيلا لزنأ ام ضعب لطبيل هی

 نم لمجأ ام ريسفتب هیبن رمأو ءاهنم اًريثك لمجأو «همالکب هضئارف مهيلع

 لدبي نأ مهل نذأي لو ءهّبر نع كلذ مه نّيبلا هلعج دق هنأ مهربخأو «هضئارف

 لدب ناك ولو مهرذع هب عطقو «هقلخ ىلع ةّجح هلعج يذلا هباتك مکح

 .هيف دابعلا ربحتل ؛هیبن ةنسب هماكحأ ضعب

 نع ثيدح نوكي نأ نمأي ال -ننسلا ةماع فرعي ناك نإو- مهملاع امأ

 ماكحأ ضعب هب 5 ینلا لدب دق .هعمسی مل تاقثلا ضعب هاور دق 285 بلا

 عمتجا دق يذلا يف الإ نآرقلا ماكحأ نم مكح يف ةجح هيلع موقي الف ؛نآرقلا

 ! «م) نم تطقس ()

 مع مهلا كرن ام 2 ساشلپ نیل ركذلا كل الزنآو# : -یاعت- هلو يف امك (۲)

 ٤٤[. :لحنلا] نور
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 .اهلک ةمألا ءاملع هيلع

 ماكحأ ضعب ""(تخسن دق ةنسلا نأ) هدنع تبث اذاف ؛لهاحا امأو

 هخسنو هلّدب دق ی ینلا نوكي نأ نمأي مل الا ؛اّمکح هيف هللا رقي مل «نآرقلا

 .هدابع نع نآرقلاب هللا ةجح طقستف ؛هملعي ال وهو ءاملعلا هثرو دق ثيدحب

 ماكحأ ضعب خسن دق هللا نأ اوآر نيذلا حتحاو :هللادبع وبآ لاق

 امهب لمعلاو ملعلا هللا ضرف «نارمأ ةنسلاو نآرقلا :اولاقف ةنسلاب نآرقلا

 قیدصتلا يف امهلحمف ءامهنيب قرفی ملف «رخالاب امهدحآ نرقو «هقلخ ىلع

 لو سو مهيف تعلق «هتيرذل هر اعد هنأ :-مالسلا هيلع“ مهار

 1114 : ةرقبلا] مهر ةمكيلاو باتکل مهملعیو َكِتاَيآ ْمِهْيَلَع اولتی منی

 ولت دهني الوُسَر ملا يف ْثَعَب يذلا وه :-لجو ٌرع- لاقو

 .[۲ :ةعمجلا] 4ةّمكِلاَو باتکلا ُمُهُمّلَعُيَو مهيكريو هتايآ مه
 مكيكزُيو انَتاَيآ مکیلع اولتی مکنم ًالوُسر ر مكيف السر اًمك# :لاقو

 . 1١ :ةرقبلا] كيا ج باتکلا کل

 ۱۹۳۹: عزا تکی باتجلا هل دیک هناك عقب

 ٍةَمكِلاَو باتکل نم مکیلع لر اَمَو ْمُكْيَلَع هللا ةَمْعِن أوُركذاَو# :لاقو

 .[۲۳۱ :ةرقبلا] هب مکظیی

 هل ام َكَمَّلَعَو ةمكيلاو باتکلا َكْيَلَع ُهَّللا لَرنَاو» :-هژانث لج- لاقو
 .[ ۱۱۳ :ءاسنلا] ۹م لغت کت

 «ٍةَمكِلاَو هللا تانآ نم نکتویب يف یلتیاَم نرکذاو# :لاقو

 .ینعلا هب ميقتسي يذلا حیحصلا وه هتابثاو طوطخلا نم طقس نیسوقلا نيب ام ()
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 .[۳۶ :بازحألا]

 رکذو -نآرقلا وهو- باتکلا -هؤانث لج- هللا رکذ :يعفاشلا لاق

 ةنسس :ةمكحلا :لوقی نآرقلاب ملعلا لهأ نم یضرآ ْنَم تعیَسف ؛ةمكحلا

 . لع هللا لوسر

 هتمکحا هعبتأو نآرقلا ركذ هللا نأل ؛لاق ام هبشي اذهو :يعفاشلا لاق
 -ملعأ هّللاو- زجي ملف ؛ةمكحلاو باتكلا مهميلعتب هقلخ ىلع هنم ركذو
 نأو هللا باتك عم ةنورقم اهنأ كلذو كي هللا لوسر ةنس ًالإ انه اه ةمكحلا

 لاقي نأ زوجي الف «هرمآ عابتا سانلا ىلع متحو ؛هلوسر ةعاط ضرتفا هللا

 . "رال هلوسر ةنس مث هللا باتكل الا ؛ضرف وه :لوقل

 ةنسف ؛هب نامهيإلاب انورقم هلوسرب ناميإلا لعج هللا نأ نم ؛انفصو امبو
 لعجي لو «هّماعو هّصاخ ىلع هليلد دارأ ام ىنعم هللا نع ةنّيبم ات هللا لوسر

 .للَك هلوسر ريغ هقلخ نم دحأل اذه هللا

 نر کدو :ةداتق نع «رمعم انث :قازرلا دبع ابنأ :قاحسإ انثدح -۳۳

 .ةئسلا :لاق ؛[* باز تكلا هللا تایآ "رم نگر ی ىل ام

 .(۲۸-۲۹ ص) «نآرقلا ماكحأ»و ۷۲-۷۹(۰ ص) ؛ةلاسرلا» رظنا (۲ و )

 .حیحص عوطقم -۳

 بیطخاو ۲۸۳ /6) «قیلعتلا قیلغت» يف امك ؛(هريسفت» يف متاح يبأ نبا هجرخآ

 /5) «قيلعتلا قيلغت» يف رجح نبا ظفاحلاو )١/ 5058/7٠0(. «هقفتملاو هيقفلا» يف يدادغبلا

 رلادبع نباو يدامرلا روصنم نب دمحأ نع امهالك ؛رافصلا دمحم نب ليعامسإ قيرط نم ۳
 ان :الاق ؛يروباسينلا بيبش نب ةملس قيرط نم (1۷ )١/ ۸١-۸۲/ «هلضفو ملعلا نايب عماج) يف

 .هب )١١57/7(- هل «ريسفتلا» باتك يف اذهو- قازرلادبع

 .هدعب ام رظناو «تاقث هلاجر :تلق

 = لهأ داقتعا لوصأ حرش) ف يئاكلاللا هج رخأ - دانسإلا حيحص عوطقم -"4
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 ةنکیل او هللا تایآ نم ن کوی يف یلتی ام نرکذاَو :ةداتق نع «نابيش

 .ةنسلا :لاق ؛[۳۶ :بازحألا]

 یلتی ام َنْركْذاَو# :هلوق يف «ةدابع نب حور أبنأ :قاحس) انئدح -۵

 نع «ديعس انث :لاق ؛[۳6 :بازحألا] 4ِةَّمَكِلاَو هللا تايآ نم کتب يف
 .كلذب مهيلع نمي «ةنّسلا :يأ :لاق ؛ةداتق

 رمأ هنأ - - ىلاعتو كرابت- للا نیب : ةمئاطلا هذه تلاقف : هللا دبع وبأ لاق

 نس ام :يهو ؛باتکلا ريغ ةمكحلاف ءةمكحلاو باتكلا سانلا َمّلَعُي نأ ةَ هيبن

 نمرلادبع نب نابيش نع «بدؤملا دمحم نب سنوي قيرط نم (۷۱/۷۱/۱) «ةعامجلاو ةنّسلا-

 .هب يوحنلا

 .نوفورعم تاقث مهلك هلاجر ناف ؛ةياغ حيحص دنس اذهو :تلق

 .يوحنلا نمحر لا دبع نبا وه :نابيش

 .يذورملاوه :دمح نب نيسح

 خيش- دعس نب ميهاربإ نب هللاديبع هيف :هقيلعت يف يريصبلا روتكدلا لاق :هيبن لكل هيبنت
 !هدجأ مل ؛-فنصملا

 دق -هللا هجحر- فنصملاو «ملسمو يراخبلا خویش نم فورعم ةقث -اذه- هللاديبع :تلق

 ۳۱ ءو ۲4۹ و 557 مقر) لاثملا ليبس ىلع رظناف .ثیدح نم رثكأ اذه انباتك يف هنع ىور

 ملف «-لاجرلا ملعب هتياردو هتربخ ةلقل- هدجي مل ؛هنع روتكدلا ثحب املف هدج ىلإ بسن انه وهو

 !هيف عقو اميف عقوف «(دعس نب ميهاربإ نب هللاديبع) همسا نم ةاورلا يف ري

 ميهاربإ نب دعس نب ميهاربإ نب دعس نب هللاديبع :وه فنصملا خيش مسا نأ رمألا ة ةقيققحو

 ؛هدج ىلإ ابوسنم فنصلا دنع ءاجف ««بيرقتلا» لاجر نم ةقث وهو «فوع نب نمحر لادبع نبا

 ....سنوي نب دمحأ انث :نولوقی امك امامت «ملعلا لهأ دنع مولعم فورعم بولسأ اذه ؟اذام ناکف

 .اذكهو سنوی نب هللادبع نب دما وه امنإو
 /۹٩۱و ٥۷٦ /۲) («نايبلا عماج» يف يربطلا هجرخأ - دانسإلا حيحص عوطقم "6

 نب دمحأ قيرط نم (۱۱۵۰/۷۹/۲) «ريسفتلا» يف رذنملا نباو «يدقعلا ذاعم نب رشب اش (۸

 .هب ةبورع يبأ نب ديعس نع «عیرز نب ديزي نع امهالك ؟بيبش
 .هطالتخا لبق ةبورع يبأ نبا نم عيرز نب ديزي عامسو «حيحص دنس اذهو :تلق
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 نأل ؛امهنیب قارتفا ال ءضرنف ٌلکو «باتكلا يف رکذی مل امم لكي هللا لوسر
 ةنسلاب ذخألا هيلع بجوأف «قلخلا هميلعتب هيبن هللا رمأ ٌلكو ءٌّدحاو امهئيجم

 مهنم دحاو لک ىنعم ناکن «باتكلاب لمعلا مهيلع بجوأ امك ءاهب لمعلاو

 .رخآلا ینعم

 ىلع ةضرتفم اهلعجف ِ؛ِكَي هلوسر ةعاط -لجو ٌرع- هللا بجوأ دقو
 نأ :متركنأ امف «بوجولا يف امهنیب َناَقْرف ال «مهيلع هتعاط ضارتفاك هقلخ
 هب رمآ ام خسن امنإف ؛نآرقلاب نآرقلا خسن اذإ هنأل ؛رخآلاب امهدحأ خسني

 هباتك يف هب رمأ ام خسني امنإف ؛ةنسلاب نآرقلا يف امكح خسن اذإ كلذكو «هرمأب

 امنإ ناك ناف هّملع ّرّصق دقف ؛كلذ نيب قرف نمو ل هيبن ناسل ىلع هرمأب

 مظعأ ميظع نآرقلاف ؛ةنسلاب هّماكحأ حسني نا نآرقلا ميظعت كلذ ىلع مهلمحي

 -كلذ نع لج- هلطبيف همالك هللا خسني سیلو هللا مالك هنأل ؛ءيش لك نم

 امهب رومأملاف كي هين ةنس يف هب رومأمب همالكب هب رومأملا خسنی امّنإو
 نآرقلا مظع نمل زاج ولو «ةنسلا نم مظعأ نآرقلاو نامکح امهنال ؛نایواستم

 الكي هين ةنس يف مكحب هيف اًمكح هللا خسني نأ رکنی نأ -مظعي نأ لهآ وهو-

 نآرقلا مجرتي نأ زوجي ال هنأ بجويو «ةنسلاب نآرقلا رسفي نأ ركني نأ هل زاجل

 .اذه زاج ؛اذه زاج ناف «هلثم لزنم نآرقب الإ

 :مهيلع ةجح هتنشسب هرشفو نآرقلا مجرت اي ينلا نأ مهرارقإ يفف
 أو هنم ىلعأ ةنسلا اولعج لب «ىنعملا اذه يف ةنسلاو نآرقلا نيب اوواس مهنأ

 ال ةنّسلا نأل ؛ةنَسلاب ملعي امنإو هسفنب ملعي ال نآرقلا ناك ذإ «مهسايق يف

 الب يبنلا مهل هرّسف نأ ىلإ نآرقلا يف دابعلا جاتحاو «نآرقلاب رسفت نأ جاتحت

 هخسنت نآرقلا ناك ول هنأ اومعز مهنأل ؛اوركنأ ام لثمب اورقأ دقف «هتنسب

 :لاقف ءهّنأش مّظع هللا ناو «هخسني هريغ ناك ذإ ؛ةجحب سيل ناكل ؛ةنسلا

 ًءافش هلعجو 2۱۰۳ :نارمع لآ] اوقفت الو اًعيِمَج ها لْبَحِب اوُمِصَتْعاَول
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 نأ :اورقآ مث هلي هّيبن ةنس هخسنت نأ -هّللا همّظع ذإ- اوركنأف ءرودصلا يف ال

 .ةنسلاب الإ فرعت ال هحدمو «هرابخأو «هيف هللا ماكحأ ةماع

 نأ زاجل ؛ةنّسسلاب نآرقلا حسني نأ زاج ول هنإ :انفلاخ نم لوق امأو :اولاق

 اذإ ءكلذ نم مظعأ همزلي هنإف ؛مزلی مکح هيف هّلل نوكي الف ؛هماكحأ لک خسنت
 لک هللا لعجي نأ اًرئاج ناكف ءةنسلا ريسفتب الإ هللا ضئارف لمح فرعي ل هنأ ٌرقأ

 ضرف لك رسفلا وه ةا ينلا هللا لعجي ىتح ءائيش هنم '”صقني الف ءهيف ضرف
 نم ىلع اوساق ام لثمب اورقأ دقف «ةنسلاب الا ُفَرْعُي مكح هيف هلل نوكي الف «هيف

 هاو هيبن ةنسب هللا خسني اإ :انلق انال :اولاق ءرثكأ وه ىنعم اودازو «مهفلاخ

 رابخأ نم اًريثك نأ اورقأو هحدم الو «هرابخأ خسنت الو نآرقلا ماكحأ ضعب

 .انلق امم ىنعملا يف رثكأ اذهف «هتنسب لكي ئنلا اهرسف هحدمو هللا

 «لفغم باتكلا خسنت ةنسلا نإ :لئاقلا نأ :روث وبأ معزو :هللادبع وبأ لاق

 هللا مرح ام لحیو هللا لحأ ام ُمُرَحُي لي ينلا نأ "”(ربخي هنأ) كلذو :لاق
 نم ؟ءارتفا ذشأو ءاذه نم ٍةلفغ مظعأ :هفلاخي نم ضعب لاقف «ءارتفا اذهو :لاق

 ناك يب ينلا نإ :ٌدحأ لقي لو هيلع هب عنشو «هلوقي ال ام هفلاخ نع ىكح
 ّئبنلا نإ :ةمألا عيمج دنع لوقلا لب ههّللا لحأ ام ُمُرَحْي الو هللا مّرح ام لحي
 .هّللا مرح ام الإ مرحي الو هللا لَحَ ام الإ لث نكي مل للك

 :نيهجو ىلع نوكي هللا نم ميرحتلاو ليلحتلا نأ الإ :هللا دبع وبأ لاق

 :هلوقک ؛اًنآرق هيِمسيف «هباتك يف ءيش ميرحت هللا لزني نأ :امهدحأ

 دق ام كلذ هبشأ امو «[» :ةدئاملا] ريزنخلا محل مدار نيا مکیلَع تمرح

 .هباتک يف همرح

 .«صنی) م ف )۱

 .(م) نم تطقس )۲(
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 وأ ءيش میرحتب لیربج ناسل ىلع اّیحو هيلع لزنی نأ :رخالا هجولاو

 ؛هللا دنع نم امهالکو «انآرق هيمسي الو ةمکح هیمسیف ؛هضارتفا وأ «هليلحت

 :لاقو ۰۲۱۱۳ :ءاسنلا] «ةَمكِْلاَو باتکلا َكيَلَع هللا َلَدْنَأَو# :هّللا لاق امك

 :ةرقبلا] «ٍةَمُكَيْلاَو باتکلا َّنِم مکیلع لر او مکیلع هللا ةّمْعِن اوُركذاَو#
 ركذ دق هنأل ؛ةنّسلا :يه -انه اه- ةمكحلا نأ :ءاملعلا تلوأتف ۱

 ةمكحلا نأ ىلع كلذ دف «واولاب امهنيب لصفف «ةمكحلاو :لاق مث باتکلا

 نإ ليوأتلا نال ؛باتکلا يف ركذي مل ام و لوسرلا نس ام يهو «باتكلا ريغ

 دعبی اذهو !باتكلاو باتكلا كيلع لزنأو :لاق هنآك نوكيف ؛كلذك نكي مل

 هيلع ضرف اّمع ی ینلا لوحي نأ ترکنآ ام :روث يبأ لوقب لاق نمل لاقيف

 ناسل ىلع هيلإ هيحوي يحوب كلذ ريغب لمعي نأ هرمأيف .باتکلاب هلمع

 اهیمسی ةمكح هيلع لزني نكلو ءانآرق كلذ يف هيلع لی نأ ريغ نم «ليربج

 .يأرلا فيعضأألإ هركني ال ام اذهو «ةنس

 .يعازوألا نع «سنوي نب ىسيع أبنأ :ميهاربإ نب قاحسإ انثدح -"5

 امك ةئّسلاب لي هللا لوسر ىلع لزني ليربج ناك :لاق ؛ةيطع نب ناسح نع
 .نآرقلا هّمَّلعُي امك اهاّيإ هملعيف «نآرقلاب هيلع لزني

 أبنأ :نامثع نب ''”زيرح ًابآ :نوراه نب ديزي انث :ةمادق وبأ انثدح -۷

 رو هللا لوسر لاق :لاق ؟برک يدعم نب مادقلا نع فوع يببأ نب نمرلا دبع
 :لوقَي هتکیرآ ىلع ناب ّلُجَو كيشوُب الأ عمه باتكلا تیتوآ ينإ الأ

 ؛مارَح نی هيف ف ْمَتْذَجَو اَمَو ثولحأف ؛لالخ نی هيف ٌمتْدَجَو امف «نآرقلاب مکیلع

 ٩۱(. مقر) هجيرخت مدقت - دانسإلا حيحص عوطقم "5

 .(515 مقر) هجيرخت مدقت - حيحص هدانسإ -۷

 ءاًرارم رركت فيرحت وهو !-ةلمهم ءار هرخآو ميجب- «ريرج» ىلإ (م» يف همسا فرحت ()
 .-هنع هللا افع- يريصبلا روتكدلا هيلإ هبنتي مو
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 .«مبسلا نم بات ي لک الو «يِلْهَألا رامي ا محل مك لَ ال الأ هوُمرَحَ

 ةيقب أبنأ :دامح نب ميعن انث :-رهزألا نب دمحأ- رهزألا وبأ ينثدح - ۸

 نب نمحرلا دبع نع «'''يبلغتلا ةبژر نب ناورم نع «يديبرلا نع «دیلولا نبا
 هللا لوسر لاق :لاق ؛يدنكلا برك يدعم نب مادقملا نع «يشرج لا فوع يبأ
 + تکیرآ ىَلَع َناَعْبَشِب ُكِيِشوُيَو هلی اَمَو باتکلا تيت وا يا "لد 2

 هيف ناك امو هاْلَلحَأ ؛لالَح نم هيف ناکام بالا اذ منيو انني :لوقي
 ت ا يب

 الو بسا نم ربات وذ لجيل الأ هک سه هانمرح مار نم

 :ىنعي- «اهنع 7 يیغتسي نا ار ؛دِهاَعم لام نم ةّطقل الو یه َراَمَجلا

 .-اهبحاص

 نب دمحم - رفعج وبأ انث :-سيردإ نب دمحم - متاح وبأ ينثدح -8

 .(۲۱۲ مقر) هجيرخت مدقت - حيحص ثيدح -۸

 .حيبق فيحصت رهو !!-ةلمهم اهدعب تثلثب- «يلعثلا» :(م) يف )١(

 !!«الإ» : م 7)۲) ٤

 يف ريلادبع نبا هقيرط نمو- (۳۰۵۰/۱۷۰/۳) دواد وبأ هجرخأ - نسح هدانسإ -4

 يف يقهيبلاو (۲۱/۲) «ماكحألا لوصأ يف ماكحإلا» يف مزح نباو )١54/١(( «ديهمتلا»

 «ةياورلا ملع لوصأ ةفرعم يف ةيافكلا» يف يدادغبلا بيطخلاو -(۲۰4/۹) «ىربكلا ننسلا»

 نب دمحم نع امهالك ؛يكاطنألا درب نب ديلولا نب دمحأ نب دمحم قيرط نم (8/775-7/1)

 .هب عابطلا نب ىسيع

 يف امك ؛تبث ةقث ؛يدادغبلا حيجت نبا وه :عابطلا نب ىسيع نب دمحم ؛نسح هدانسإ :تلق

 .(«بيرقتلا»

 -(۲۷۳ /۲) «ليدعتلاو حرجلا» يف امك- يزارلا ةعرز وبأ هنيل ؛نسح :ةبعش نب ثعشأو

 «بيذهتلا بيذهت» يف امك ؛«یرجلا تالاوس» يف دواد وبأو (۱۲۹/۸) نابح نبا هقثوو

 - ,. 270989 /۲) «لامکلا بيذهت لامكإاو )١/64"(«
 معو هع مم خا 1 ن5 4 شالا يه رو مه 8 وا اچ 8 هاه # »8

 !«تالاؤسلا» عوبطم نم طقاس قيثوتلا اذهو ()



 ۸۱ يزورملل - « ةئسلا » باتك

 رذنلا نب ةاطرأ ًابنآ :لاق ةبعش نب ثعشآ ینئدح :لاق .-عابطلا نب یسیع

 يبنلا لزن :لاق ؛ةیراس نب ضابرعلا نع رکذی ريمع نب میکح تعمس :لاق
 اشرف بکرا !نَمحرلاّدبَع اَي) :لاقف هباحصآ ْنِم هعم ْنَم هعمو بيخ ها

 اوعمتجاف !قالنصلا ىلإ اوُعمتجا نأَو نیژمل الإ ليت ال ةنجلا نإ :دانف

 َوُهَو- َنِطَب ىح حبش ذق ۇرا برخی :لاقف ءماق مث : 85 يلا ىلصف

 يْنِإَو الأ !؟نآرقلا اذه يف اَمألإ نيش مرح مَ هللا نأ - -هيكيِرأ ىَلَع ءیکنم

 رخ وأ- نآرقلا لث ان ام تظَموو تَرمأو تن و ْدَقَل - -ِهُللاَو-

 مت للا نر تلف رحل ا الو يبات يز لک عابتسا نمک لي ال هَ

 الو مهِلاَوْنَأ لكأ الو ء-نذإب لإ نیما ؛ تويب هد اولخدت ْنَأ مكل لِي

 هاست هب اوبأَط ام الإ ؛مهیلع يذلا مكوطغأ اذ « عِئاَسَي برض

 .عمج هنع ىور دقو =

 .فورعم ةقث :رذنملا نب ةاطرأو

 .هب ساب ال :يزارلا متاح وبأ لاق دقو ««بيرقتلا» يف امك ؛مهي قودص :ريمع نب ميكحو

 :(؟ةیاده»- ۱۳۰ )١/ «حيباصملا ةاکشم» يف -هّللأ همحر - ينابلألا مامإلا انخيش لاق

 .نيل هيف :هريغو ةعرز وبأ لاق «ةبعش نب ثعشأ هيف ؛فيعض هدنسوا

 .«(۲۸۱) «دواد يبأ حيحص» رظناف ؛نسح هنأ يل ادب مث

 ثيدحلا اذه فيعضت نع -هللا همحر - انخیش عوجرو «-هّللا هحر- لاق امك وهو :تلق

 !؟ينابلألا مامإلا انخيشلو هلامف ؛ادج يهدب اذهو !«م» ىلع قلعملا روتكدلا تاف ام

 نم ةلقو «هتزعل ؛-اذه- انخيش مالك ىلع فقي مل يريصبلا روتكدلا لعل :لئاق لوقي دقو

 !لصأك هيلع دمتعي
 !؟«ةحيحصلا» انخیش باتك -هللا هاده- روتكدلا ىلع ىفخ لهف كلذب انملس :لوقآ

 لوادتم وهو- ۸۸۲ 5 /۲) «ةحبحصلا» يف هنيعب ثيدحلا اذه -هّللا همحر - انخيش ركذ دقف

 .هتبثو هاوقو ءنسح اب هيلع مكحو -روهشم

 .لبق نم هيلع تهبن امو «تركذ ام انیقی ديؤي اذه

 .ميظعلا يلعلا هّللاب الإ ةوق الو لوح الو «نالكتلا هيلعو «ناعتسملا هللاف



TAYيزورملل - « ةنسلا » باتك  

 بر هلل دمحلاو ؛هرخآ وهو ءانه اه لإ باتكلا نم جرخأ ام رخآ

 :هيحصو هلآو دمحم انديس ىلع هللا ىلصو «نیلاعلا

 نيدلا موي لإ اريثك اميلست ملسو

۱ 4 ۶ 

 «هنسلا» بانک مت

 يزورلا رصن نب دمحمل
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 تايآلا سرهف - ةماعلا سراهفلا

 ةينآرقلا تايآلا سرهف ١-
 ةيآلا

 ةحتافلا ةروس

 «ميِقَتسملا طاّرّصلا ایه

 ةرقبلا ةروس

 «َنوُدِلاخ اًهيِف مه

 6اهنم ريب تأت اهیسن و ا ةيآ نم خسنن اَم»

 وللا ُهْجَو متن اوُلوت امنيا بر غار قرشلا هلو

 # كايا مهيلَع اوتي مهنم الوُسَر | مهيف ْتَعْباَو ابر

 ءامسلا يف كهجو بلقت یزن دق

 «ناآ ْمُكيَلَع ولت مكنم لوس مکیفانلسزآ امك

 « حلب باتکلا لن هللا نب كلذ

 اريح هل رت نإ توما ُمَكَدَحَأ َرَضَح رک بک

 «مایصلا مکیلَع بیک

 6رفَس ىَلَع وأ أ اًضيرَم مكنم ناک نمف

 ضیا طب مکل نيتي ىتح اوُبرشاَو اولكو#

 «لِطاَبْلاب مكتب مکارم اولكأت الل
 لع ارثتعاف مُكيَلَع ىدا نم

 (جحل ا ٌنهيِف ضر ْنَمف»

 «نالا مک بیک
 نی یس تاکرشلا اوخیکتت الو

 تا

۸۵ 

 ةحفصلا اهمقر

oY 1 
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TAتايآلا سرهف - ةماعلا سراهفلا  

 نم مکیلع لزنآ اَمَو مکیلَع هللا َةَمْعِي اورکذاو»
 4ب ہكظعي ةمكحلاو باتكلا

 «هَجاَورَأ نحكي نأ * ۱ هولضعت الفل

 يف َنلَعَف امین مکیلغ َحانُج الف هل نی اذف»

 *« ف وُرعم اب نهی

 «ايرلا م مَرَحَو عیب هللا لَحَأَوا

 «اهعسو الا اف هللا فلكي ال»

 نارمع لآ ةروس

 < تاَمکْحُم تای ُهْنِم بالا َكِيَلَع لزنآ يلا ره
 ام دغُب نم الا بانکلا اوتوآ َنيِذْلا فلتخا اّمو»
 مینی ايب ملعلا مهءاج

 هللا مكْببَحُي ينوغبتاف هللا نوبت متنک نإ لق#

 هِيَ عاَطَتْسا نم تن جچ سانلا ىَلَع یر

 ۱ ۱ اليس
 اوقفت الو اعیمَج وللا لبحب وصغار

 (اوفلتخاو اوقفت نیک اونوکت الّو»

 ترجو ؟ونشو اوج ی زن
 4 0 ٦ ا 7 ٩ ر و یار 5

 هالوَسر مهیف ثَعَب ذإ نینمژلا یلع هللا نم ْدَمل#

 ءاسنلا ةروس

 4 نشنال ظَح لث ركذلل مکو ال يف ُهَّللا مکیصوی»
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 تايآلا سرهف - ةماعلا سراهفلا

 نيد وأ اهب يصوي ٍةيصو دعب نیل

 اوده شتساف ْمُكِئاَسِن نی ةّشجافلا نياي يتاللاو#

 كنم ةعبرأ ٌنِهْيَلَع

 وأ تولا مار یتخ تولا يف ٌنُموكيَأَتل

 «اليبس نل لا ُلَعْجَ
 اخر ات نإَف اَمُهودآَ کم اهن نادلاو»
 مع اونضر
 ۳1 ذق ام الا ءاّسنلا نِي ْمكؤاَبآ حکن ام وځی الو

 تن نم متر نا مع حتا
 7 يفر م 2 ۰ ی 8 1 و رد م

 عسل

 4 کلذ َءاَرَو ام مکت لحأر»

 رگ
 تے وا قم م ۳

 ونمآ َنيِذلا اهیآ ايل

 4 مکن رمألا يِلْوَأَ
 لورا اوعیطأو هللا اوُهیطآ |

١١ ۱ 

۱ ۵ 

۱۵ 

۱1 

۳ 

۳۳ 

۳۳ 

۲ 

۵۹ 

#۷ 

۰۶9۱ 48 

«EVV (VO 

32۸ 

۰۵۸۶ ۲۷ 

۳ ۷ 

۰۵٩۳ (OA 

TEY 

 ۰۵۸۶ ۷و

 1۰۳ 45و

COA ۳ 

OA" ۵ 

۶ ۷ EV 

4۷۹ ۷ 

1۸۰ 

EVV ۷ 6 

۹ ۷۹ 

0۳۰ ۷ 

YY ۹ 

  ۷۹قرم

03 

AY 

AAMT 

۱۹ 



 تايآلا سرهف - ةماعلا سراهفلا ۸۸

 ٩ ATT 0 لوس هللا ىلإ هدر ءيش يف مَتْعْرانَت ناف

 1٥ 1٤ رج امیف كوكس ىح نویز ال تر الث

 تیضق ام اجر مییشآ یف أودجي ال من
 1٥ 1٤ | ال اوملسیو

 ۳۳ ۸۰ للا عاط دقف َلوُسّرلا عطب نمل

 ۷. ۸۲ اريك افالتخا هيف اوُدَجَوَل للا ريغ دنع نم ناك ْوَلّول
 ةَيِدَو ةنموُم هر ریرختف اًنطخ او لت نمو

 3 ۹۲ ۱ هل ىلإ ةَملَسُم

 ۳۲۹ ه0 (رّرضلا يلوا ُريغ نیملا نم َنوُدِعاَقلا يوت ال
 ۳۳۹ ۹ | «ىتسحلا هللا َدَعَو الكول

 ۳۲۷۰۷۹ ۳ «اتوَقْوم اباتک َنيِنِمْوملا یلع تناک ةالّصلا نإ

 ْمَلاَم َكَمْلَعَوةَمْكِلاَو باتکلا تی هلا نو
 V4 V6 ات ۳ ملت نكت

 ۳3۹۸ ۱۲۳ هب َرجي اءوس لمعي نمل

 ۱۳ ۱۷۱ 4ني يف ارت ال باّتکلا لای

 ۹ ۱۷۹ ...ّلالکلا يف مکیف هللا لق كنوتفتسيل

 ةدئاملا ةروس

 7۸۰۹-2 ۳ «ریزنیلا ْمْحَلَو ُمَدلاَو ةتيَلا مکیلع تمرح

 OVA مالا/ ۵ بالا اوتو نیل 2 اصل ار

 اوليسغاف ةالْصلا یا معمق اذإ اونمآ نيا اه ايل

 14۷ 1 ۱ ۱ «ْمكَهوُجُو

 ۱۸۸ ١ هما موی یا ًءاَضْعَبْلاَو ةَواَدَعْلا ُمُهْنيَب انيَرغَأف#

 هک بم باتو رون هللا نم ْمكَءاَج ق
0 TY ١ 



 ۸۹ تایالا سرهف - ةماعلا سراهفلا

 ۳۹6 ۰۲۷۱ FA 4اَمُهَيِرْيَأ اوعطقاف ةقراسلاو قراتسلاو»

 0۷۵ عمم ۰ ش

1 

 ۳ 46 ٠ #َنوُرِفاَكلا مه َكِيَلْوَأَف لا لرآ امب مکخب مل نمو

 VT VO 3 هک سفنلاب سفال

 11۷ ؛ نم هی نیامد قحلاب باتکلا تی انار

 هی و باتکلا

 ۱۰۹ ۳ مثالا مهلوف نع رابخألاو َنوُيِنابَرلا ْمُهاَهْنَي الزل

 00 تسلا ملک

 ۱۸۸ ۹4 ٠ اَّمَّلك ِةَماَيِقْلا موي ىلإ َءاَضْعَبْلاَو َةَواَدَعْلا ُمُهْنِب انیقاو»

 شا مطب را ارد
 ۲ + نمی ام ءاس مهم ریکو ةَدِصْنقُم َهمَأ مهن

 ۷ 5 4ُةُماَنَطَو رخبلا دی مك لجأ
 مک بث نإ ات ْنَع اونم ال اوم نیا اه ايل
 ۳۱۳۰۹ ۰ ۷ «مكؤست

 نم مکرضَی ال مکفلآ مکیلَع اونمآ َنيَِلا ای ايل
 ۱۷ ۱۰۵ میده اذإ لص

 ماعنألا ةروس

 ۷۲ ۹ 4َمَلَب نَمَو هب مکریثنأل»

 ۲ 0٠ لا ىَحوُي ام الإ غم نإ
 ۳۸ ۹ ۸۲ ٩ ملظب منا اوسي لو اونمآ نیل
 ۸ ۹۰ ٩ شده للا ىَدَه نذل كِئَلوُأ»

 r ۱۳ (نيزجخمب متنأ امو سال َنوُدَعوت ام نإ



 3 دالا سرهف - ةماعلا سراهفلا "۰

 ورو اس ينك هاو 7 گو را ی
 اوعبتت الو هوعبتاف امیقتسم یطارص اذه َنأَو#

 4لا

 كبر تایآ م ضعب : یتا وأ#

 6 مهنم تسل ای اوناکو مهنید اوقرف نیا

 4اَهيَلَع الا سفن لک بيسكت الو
 فارعألا ةروس

 (ةهلآ مُهَل امك اهل انل لَعْجا»

 ْمُه كيلوا ُهَعَم لزنآ يذلا رونلا ًاوُعبتاَو9
 4 َنوُحِلْمُملا
 نود هبو قحلاب دودی ةّمُأ ىَسوُم موق ة نيو

 ىَلَع اولوقُي ال نأ باتکلا ایم مِهْيَلَع ذخؤُي ملأ

 حلا الإ هللا
 «َنوُلِْخَي بو قلاب نودي ما نقل نيول

 ظ لاضنالا ةروس

 ُهَسْمَح هلل أف ءيش نم متنی ام اوُمَلْعاَو#

 4 لوس لو

 ةيوتلا ةروس

 متلقانا هللا ليبَس يف اونا مك ليق اذِإ ْمكَل ام

 « ضْرألا ىلإ
 الأ اباد مکن اوری 1
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 تايآلا سرهف - ةماعلا سراهفلا

 مکیفنآو مكلاَوْمأِب اوُدِهاَجَو ًالاقثَو افاق اوُرِفنا#

 1۱ ۱ لا ليس يف

 ام دجآ آل تلق مهَلمحَتل َكْوَنَأ ام الا

 ۹۲ ۱ < مکلیخآ

 ۱ «مُهَلاَوْمَأَو مهَفنآ نینیولا نم یرتشا هللا نإ
 ۱۳۲ فا اوین نومول ناك امر

 سنوي ةروس

 ۳ يسمن ءاقلت ْنِم لب نآ يِل ڻوکي اَم لق

 ىلإ ٌءاَشَي نم يِدْمَيَو مالّسسلا راد ىلإ ری هل
 ۲۵ ۱ 00 یتش طارص

 0۷ کبر نم ةظعوَم مکتءاَج دق سالا اهلی

 دوه ةروس

 ۱۹۸ كبَر مر نم الا َنيِفِلتْخُم َنوُاَرَي الو»

 ميهاربإ ةروس

 ۲۹ هی ةرجشك ةبيط ةملك المل

 ۲۷ .a «ٍةرخآلا يِفَو

 ۳۹ «ليِعامْسِإ رّیکلا ىَلَع يل َبْمَو يذلا هل دملا

 رجحلا ةروس

 ۹ هک نوظفاَحل هل انِإَو رکذلا انلوت رحت ان

 لحنلا ةروس

 ۳ «َنوُمَلْعَت ال متنک نإ رکذلا له اولأساق#

1۹۱ 

۳۳۵ 

۳۲ 
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 تايآلا سرهف - ةماعلا سراهفلا ۹۲

 مهیا َلّرن ام سانلل نیل رکذلا كل اترو

 میرم ةروس ر
 ىذه اودتها يذلا هللا ديزيو#

 4رضزألا وشو هم ری تاَواَمّسلا اكل
 هط ةروس

 املع يندز ْبَر لقول
 ءايبنألا ةروس

 «َنوُمَلْعَت ال متنك ْنِإ رکذلا لها اولأماق»

 جحلا ةروس

 «قيتعلا یاب اوُفُوُطَيْلَوإ
 نونمؤملا ةروس

 ارب مهيب ْمُهَرَْأ اوعطقتفل
 رونلا ةروس

 ةي امن داو لک اوُدِلْجاَف يِناَرلاَو ةينارلال
$ 

 دلج

 «رون ىَلَع زون

 *«ضْعَب قوف اهضعب تاملظ#
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 ۹۳ تايآلا سرهف - ةماعلا سراهفلا

 ۸۰ ۵ ۳ 4 ةتف مهیصت نأ هرثآ ْنَع َنوُفِلاَحُي نیا رذخیلف»

 ناقرفلا ةروس

 [ءابه ُهاَنْلَعَجَف لمع نم اولیع ام ىلإ اَنْمِدَقَو#

 061۸ ۳۳ ۱ ۱ هگاروثنم

 لمنلا ةروس

 ۲۷۷ ۹۰ «َنوُلَمعت متنک ام الا نوژجت له

 نامقل ةروس

 1۹ ۳ « میطَع ملل لرسلا ئإل
 بازحألا ةروس

 ۳۷۱ ۲ «اًميِلِسَتَو انا الا مُهدار امو
 IVE CEA ۳٤ هللا تايآ نم ُكِتوُيي يف ىَلُْي اَم نکا

 1۷ 1Y0 کمکی ار

 ۱۸۸ ۷۲ «أل وهج امولظ ناک هن ُناَسنإلا اَهَلَمَحَو#

 رفاغ ةروس

 3۸ 7 «مكَل بجتسأ ينوُعدأ مكبر لاقو»
 ىروشلا ةروس

 ۱۳ ۳۱ هللا هب ْنَذَأَي ْمَل ام نيدلا نم هل اوُغرش»

 ۲۷۹ 2 ۰ «اًهلثم ةئّيس ويس ُءاَرَجَول

 حتفلا ةروس

 تخت كني ذ َنيِنيْؤلا نَع ُهَّللا يضر ْدَقَل
 4ءرجسلا ۸ 1_١

 راشکلا ىَلَع ٌءاَدِيَِأ ُهَعَم نیل هل لوُسَر دمحم
 ۱۱ ۲۹ مهني ءاَمَحَر



 تايآلا سرهف - ةماعلا سراهفلا 34 5

 تارجحلا ةروس

 ريك يِف مكعيطُب وأ هللا َلوُسَر مكيف نأ اوُمَلْعاَوأل
 متع را نی

 ق هروس

 6جیرم رمآ يف مهف مهءاج هل قحاب اوبذک لبو

 «دوجسلا رابدأ#

 روطلا ةروس

 موجنلا رابدأ##

 مجنلا ةروس

 «ىَوَه اذإ مجنلار#

 «ىَرَغ اَمَو مکبحاص ّلَض امل
 «ىَحوُي يح لإ َوُه نإ .ىَرَهْلا نع قطني امر
 ین 9 الإ ناسنالپ سیل نآو#

 ديدحلا ةروس

 ءاستبا الا مهیلع اهانت ام اهرغذتبا ةّيابهَرو»
 لا ناوضر

 ةلداجملا ةروس

 َنْيب أوُمْدَقَف لوسرلا ميجا اذإ اونمآ نیل اَهيأي#
 دص ْمُكاَوْجَن يدي

 رشحلا ةروس

 4 اوُهَتناَ هنَع مکان اَمَو ةوذخف ُلوُسّرلا مکاتآ امو

 ةعمجلا ةروس

 م هيلع ولتی مُهنِم ًالوسَ َنييمأْلا يف ثب يِڍّلا وُه»
 4 میکرو هټایآ
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 نياغتلا ةروس

 كاَنْلَرنَأ يذلا رونلاَو ِهِلوُسَرَو للاب اونیاف#
 قالطلا ةروس

 «َنهَتَدِعِل وقف ًءاَسنلا تل اإل
 لمزا ةروس

 ۹؟لمزلا اهیآ ایل

 فن لیلا يت نم ینذآ موقت كن ملی كبَر نإ
 ٠ كغم نیا نی طه
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 ثيداحألا سرهف - ةماعلا سراهفلا 1۹1

 ةيوبنلا ثيداحألا سرهف -۲

 EY sss ١؟ ملعأ سانلا يأ يردتأ»

 Ts «موجنلاب قيدصتلا ىتمأ ىلع فاخأ»

 Tse اثالث مآ ىلع فاحآ)

 IT ص sss (موجنلا :یتم أ ىلع فاخأ ام فوخأ»

 ۵1 م م م مم صصص هع هع ع هم ع و هع و دل (نالف هارأ»

 .PVA (يريغ اذه ىلع دهشأ»

 ۲۱۷ ۵ sss (؟كمعل تنذأ الفأ»

 ۱ TT «كنيمي تبرت ءهل تنذأ الفآ)

 .DE «لجرلا حلفأ»

 111 موم ی و هه و و (مايأ ةثالث ضیا لقآ»

 ۸ «نودیرت هللا باتک ريغ اًباتكأ»

 واو وعموم ا وو دو ممل همم «دمعلا هش أطخلا ةيد نإ الأ»

 ۲۱ sss ٩ (مد نم یعدتو دعت ةيلهاجلا يف تناك ةرثأم لك نإ

 ۳۲۱۷ ۰۲۲۱۳ TT «هعم هلثمو نآرقلا تیتوآ ينإ الآ

 ع مع م لم طم و مل «هلدعی امو باتكلا تيتوأ ينإ

 .PVA (مصت ملو لصت مل تضاح اذإ سيلأ)

 ۱ ۲۴ sss «هللا الإ هلإ ال نأ دهشن سیلآ»

 ۱۳۷ ۲:۰۰: م مم (هّللا الإ هلإ ال :اولوقی یتح سانلا لتاقآ نأ ترمأ»

 .YANG («نميلا ىلإ اذاعم ثعب و ینلا نأ»

 PO sss «ةکم نم عجار وهو هتلحار ىلع يلصي ناك يَ ينلا نأ»

 ۱۹۹ وع طوع مم همم هو همم هوم هو و هوا «ةلبا لبح عيب ىهن ةَ ینلا نآ»

 ۲ sass ۹٩ اررغلا عيب نع ىهن ةي ىنلا نأ)



 ۹۷ ثيداحألا سرهف - ةماعلا سراهفلا

 JAF IAA NAVs «ةلبحلا لبح عيب نع ىهن ةَ ىنلا نآ»

 ٩ ٩ ی ل «لبالا نم ةئم هادو اب ینلا نآد

 A مال (دحأ موی اسان رغصتسا و هللا لوسر نأ»

 1۹ sss (اعبس اهب فاطف «ةبعكلا ىتأ ىتح جرخ ةي هللا لوسر نأ»

 FY sss «قدنخلا موي جيدخ نب عفارو رمع نبا لبق ةَ هللا لوسر نأ»

 PEY ا هتباد رهظ ىلع وهو حبسي ناك ةا هللا لوسر نأ"

 PE esses «هتلحار رهظ ىلع وهو حبسي ناك لو هللا لوسر نآ)

 POY sss هب تهجوت ثيح هتلحار ىلع يلصي ناك و هللا لوسر نأ»

 PY sss «اعوطت قرشملا وحن هتلحار ىلع يلصي ناك ی هللا لوسر نأ»

 م (رفسلا يف اعوطت هتقان ىلع يلصي ناك الو هللا لوسر نآ»

 Ee «سمخلا نم لفون ينبو سمش دبع ينبل مسقي مل يَ هللا لوسر نآ)

 YOY sss «اهتمع ىلع ةأرملا حكنت نأ ىهن ةَ هللا لوسر نأ»

 ۱ «اهتمعو ةأرلا نيب عمجي نأ یهن ي هللا لوسر نآ»

 VA ممم اممم همم ممل «نیماضلا نع ىهن اَب هللا لوسر نآ»

 ۱۹ sss ٩ (ةذبانلاو ةسماللا نع یهن ةَ هللا لوسر نآ»

 ۱ «ةسماللا نع یهن ةي هللا لوسر نآ»

 VAY sss «حيقالملا عيب نع ىهن كك هللا لوسر نأ»

 ۱۹۱ ۱۹۹ sss «ةلبلا لبح عیب نع یهن ةي هللا لوسر نآ»

 ۷ 11111 و وهم ماهه مو وهم و و ور و و و (لبإلا نم ةئم سفنلا يف نآ)

 ۲۸۷ YEE سم «اهتلاخ ىلع وأ ءاهتمع ىلع ةأرملا حکنت نأ یهن هنأ

 DQ sss «ةلبا لبح عيب نع ىهن هنآ»

 ۲۹6 ۲ ۲۱۳ ۲ 7 1 2 موس ی مووی مو یو ویو دو یوم و «!؟كلذ نيبحت وآ)

 ۲۲ sess «؟ةعاضرلا نم يخأ ةنبا اهنأ تملع ام وآ)

 (( هعم هلثم و تاتکلا تبتوآ)

 YY e sss «ربک ثلثلاو «ثلثلاب صوأ»



 ثيداحألا سرهف - ةماعلا سراهفلا ۹۸

 7147م ممم و ا ممم و مم هوم (رثک ثلثلاو .ثلثلاب صوأ»

 16 ال 71 م ع مع م و ع هع معو عم مع طمع «رشعلاب صوآ)

 Te CTYV sss (؟تیصوآ)

 ON ۵۷ ۲:۰۰ مامور وم ممم «ةعاطلاو «عمسلاو هللا یوقتب مکیصوآ)

 ۱ «لعفت ال ءابرلا نيع !هوآ هوآ»

 ۹ مل «نطب یتح عبش دق ژرما بسحبأ)

 ١١ (جحلا مكيلع ضرف هللا نإ !سانلا اهيأ»

 SS «اذه يموي دعب مكاقلأ ال يلعل يردآ ال ينإف ؛يلوق اوعمسا !سانلا اهيأ»

 ۱۲۹ ۲۱:۱ وم ام «سمشلا تباغو «ليللا لبقأو ءراهنلا ربدأ اذإ»

 VA sess «سمشلا تباغو «راهنلا ربدأو «ليللا لبقأ اذإ»

 .FV «ةالصلا يعدف ةضيحلا تلبقأ اذإ»

 01و 040 ص :  سسم «اهودلجاف ةمالا تنز اذإ)

 ۱ sss ٩۷ «انهاه نم لیللا ءاجو «انهاه نم سمشلا تباغ ادإ»

 ۲۱۷ ۷ ص. (هلمع هنع عطقنا مدآ نبا تام اذإ)

 QV sss (هّللا باتك :ثيدحلا نسحأ نإ

 Yass (هّللا باتك :ثيدحلا لضفأ نإ»

 ۳۹ ۰م (ةلم نیعبسو نيتنثا ىلع مهنيد يف اوقرتفا باتکلا لهأ نإ»

 .VET (رفاك هینیع نيب بوتكم لاجدلا نإ)

 Pssst «رتولا يهو ةالص مكداز هللا نإ»

 Assesses «ضرألا يل ىوز هللا نإ)

 م م و (اًميقتسم اطارص الثم برض هللا نإ)

 .OV (هنوريغي الو ركنملا اوأر اذإ سانلا نإ»

 YY sss «ابخ فاوطأ ةثالث لمر ةَ ىنلا نإ»

 ۲۷ ۱۰ ۵۲ ۹ sss (ةعاضرلا يف يخآ ةزمح نإ)



 1۹۹ ثیداح* ۱ سرهف - ةماعلا سراهفلا

 ۱ (لحم ال كلذ نٍ)

 ] sss ۵ ٩ (!اضیرعل اذ كداسو ناك نإ»

 ۳ ٩۳ ص. (هيخأ ضرع يف لجرلا ةلاطتسا رئابكلا ربكأ نم نإ)

 FA sss (ةلم نيعبسو نيتنث ىلع اوقرتفا باتكلا لهأ نم مكلبق ناك نم نإ

 YE sass (ربصلا مايأ مكئارو نم نإ

 ] ۳ sss (ةيلهاجلا يف ينوقرافی مل ءالؤه نإ)

 EV SSS «ىتمأ يف جرخ نرق لوأ اذه نإ)»

 .VAG «حلصي ال اذه نإ»

 .ATG «نولضملا ة ةمئآلا یتمآ ىلع فاخأ امنإ»

 ]6 ]1۲2۲۲۲۲ وام ل (اًدحاو اتش بلطلاو امشاه یرآ امنإ»

 ص sss «تاينلاب لامعألا امنإ»

 ل1111 «لیللا داوس نم راهنلا ضايب كاذ امنإ»

 ۱۱۵ یی esse «لیللا داوسو «راهنلا ضايب كاذ امنإ)

 O Passes (هب هللا ينثعب ام لثمو يلثم امنإ)

 .AVG (مهفالتخاب ممألا نم مكلبق ناك نم كله اغإ»

 a ول «ةدالولا مرح ام مرحت ةعاضرلا ناو كوخآ وه امنإ»

 0 ااا ااا ااا «نامقل لوق ىلإ نوعمستالأ «كاذب سيل هنإ»

 3 17684 1[ 64م مم مم مم ممم ممل «ةعاضرلا نم يخأ ةنبا اهن

 ...YV ssa «ىسومل ليئارسإ ونب لاق امك هديب يسفن يذلاو متلق !ربكأ هللا «ننسلا اهنإلا

 3 عمم هو ممم «ةعاضرلا نم يخأ ةنبا اهنإ ؛يل لحت ال اهنإ»

 YT sess «يرجح يف يتبيبر نكت مل ول اهنإ»

 Ns «امهدعب اولضت نل نيئيش مكيف تفلخ دق ينإ»

 VOY sss «ةوجع رمت يهتشأل ينإ)



 ثيداحألا سرهف - ةماعلا سراهفلا ۷.۰

 ۱000۰0 «ثيدحلا بذكأ نظلا ناف ؛نظلاو مكايإ»

 ۳۱۷/۷ sees “كمع هناف ؛كيتأي نيح هل ينذئا»

 ۲16 esses «!؟ةملس مأ ةنبا»

 11 اااامااو مموووم و امکدالوآ نيب اولدعاو هللا اوقتا)

 .DVT (هومح راف اوبهذا)

 ۱ sese ٩ «مکیولق فلتختف ؛اوفلتخ الو اووتسا)

 6 ٩ سس (ةقرف نیعبسو ىدحإ ىلع دوهیلا تقرتفا»

 6 ۵ sss (ةلم نیعبسو ىدحإ ىلع ليئارسإ ونب تقرتفا»

 assesses ۴ 4٩ هديب يسفن يذلاوف بتكا»

 4٩۳ 1و ا دام روا م و و و و «ةاش یبال اوبتكا»

 ۱ «ىسومل یسوم موق لاق امك اذه !ریکآ هللا»

 YY O 1: ل هم م ع لم هو و و و (هترجه هل متأو ادعس فشا !مهللا»

 ] 6 1 * 00101000000 (ةطنحم هعبف كرمت ذخ هبحاص ىلإ هدرف ؛قلطنا»

 ۲۲۱۲ sss (ماع بيرغتو ةئم دلج ركبلاب رکبلا)

 ۱ (رکنلا نع اوهانتو .فورعلاب اورمتئا لب)

 YE esses «مکنم لب»

 ۲۲۱۹۱ ۲۲۱۳ CTY و و موم ممم وه مو همم هم هموم (۱ ؟ةملس مأ تنبا)

 00 اس ىلع مالسإلا ینب)

 را «هل ينذئاف .كمع هناف !كنيمي تبرتا

 ۲۹۹ CTA مو سموم مو دوم (ادعاصف رانید عبر يف قراسلا دي عطقتا

 E Tsetse) «لثمب الثم ؛رمتلاب رمتلا»

 ۲۲۲۵۲ ۲۵ OYY ربك ثلثلاو «ثلغلا»

 0 مم ممم هوم همم همم وطول (-ريبك وأ- ربثک كلذو «ثلثلا»



 ۷۰1 ثيداحألا سرهف - ةماعلا سراهفلا

 Vs «مجرلاو هثم دلج بيثلاب بيثلا»

 1 م م ممم ودم ممم همم اطول «هباتک يف هللا لحأ ام لالحلا»

 311 ورود ویو و و (هدبع رصنو هدعو قدص يذلا هلل دمحلا»

 ۱۰۲ص ۳۱ (الیبس نه هللا لعج دق «ىنع اوذخ «ینع اوذخ»

 ۳ ص و ۳۱۵ ؛الیبس نه هللا لعج دق «ينع اوذخ»

 ۳۲۲ ۸۳٩ ۰ سس (الیبس نه هللا لعج دق ءاوذخ ءاوذخ»

 .VDE «نامضلاب جارخلا»

 YY sss (مكنم نيسمخلا

 .TV «هیف تثعب يذلا نرقلا ىتم أ ريخ

 YE sess (ينرق سانلا ريخ

 Ysa (مهيف تثعب يذلا نرقلا ةمألا هذه ريخ

 .TY «مهنولي نيذلا مث ينرق مکریخ)

 0 (ةحیصنلا نيدلا»

 ۱ «مضاوسب مکلبق ناك نم كله امنإف ؛مکتکرت ام ينورذ)

 ۱ ووو دوووم «ةضفلاب ةضفلاو .بهذلاب بهذلا»

 0 «ءاهو ءاه الا ؛ابر قرولاب بهذلا»

 FEQ sss «رامح ىلع يلصي لو هللا لوسر تيأر»

 .PANG «ایاب نوعبسو ةثالث ابرلا»

 ات («ةطنحلاب ةطنحلاو ءرمتلاب رمتلا .هودر)

 AG م وم وم م وعم مومو هم هم ممم ورم «ائالت يبر تلاس»

 EV ممم ممم همم ممم لیئارسا یب ىلع ىتأ ام ىتمأ ىلع يتأيس»

 E sss (ًةقرفو فالتخا یتمآ يف نوکیس»

 ® sss (مكنيد دهاعتي لیربج مكءاج متفدص)

 غ7 11 1 11 1 «یلصآ ينومتيأر امك ولصا



 ثيداحألا سرهف - ةماعلا سراهفلا 0”

 ۳۵۵ SSS «اذکهو اذکهو ءاذكه ةبادلا رهظ ىلع ةالصلا»

 ٩ ۸... (ةحتفم باوبآ هيف روس طارصلا ينج یلعو ءاميقتسم اطارص الثم هللا برضا

 9 (ةالص تیبلاب فاوطلا»

 ۱۲۰ ص (مکهوجو نيب هللا نفلاخیل وأ ؛مکفوفص نوستل هللا دابع)

 غ1 «ناءرق ةمألا ةدع)

 1۱۲ له sss «مجرلاو «ةئم دلج بيثلا یلع»

 ۱۱ سوم (ناكل ؛ماع لك يف :تلق ولو ,ةجح ملسم لک یلع»
 1١ مقرو 1۱ ص ل... «يدعب نييدهملا نيدشارلا ءافلخلا ةنسو ىتنسب مکیلع»

 )ااا (ةعدب يف ريثك نم ربخ «ةنس يف ليلق لمع)

 ااا (هّللا ديب فرط نآرقلا اذه ناف ؛اورشبأف»

 3 «یرجح يف یبیبر نكت مل اهنآ ول !هللا مياف»

 ظل «سانلا فلتخا اذإ قحلاب مهرصبأ :سانلا ملعأ ناف

 ۲۲۱۳ وع ع همم ممم ممم و مم (يل لحي ال كلذ نإف»

 YT ص م ف هم و هم هم م هم وم مم مل (يل لحم ال اهنإف»

 ۳۷ ۵ م همهم ممم ممم همم مم ممم و (!كنيمي تبرت «كمع هناف ؛هل ينذئاف)

 كذا «تغلب دق ينإف ؛يلوق !سانلا اهيأ اولقعاف»

 و۰0۰۰ ۰ ۹ «؟كدلول تکرت امف»

 PF طع عع مطاط طع عمم موم موم موم ممم همم مو هوم هاو همم ممم ممم و مووی یو ممم و «؟اذإ نمف»

 1 css (؟مه الا نمف)

 VV sss «نهلهأ ريغ نم نهيلع ىتأ نملو نه نهف»

 YY sess يرجح يف یبیبر نكت مل ول هللاوف»

 YQ sss («لبإلا نم ةئم :ةنمؤملا سفنلا يف»

 11100111 «نوثدحم مکلبق ممألا يف ناك دق)

 .DY «هیف انأ يذلا نرقلا»



 ۹۳ ثيداحألا سرهف - ةماعلا سراهفلا

 ۵ ۱۳ ص. «رانید هتميق نجح يف و هللا لوسر عطق»

 ۳۰۶ ۲۹۷ كقول و (ادعاصف رانید عبر يف عطقلا»

 ۱ «یسوم موق لاق امك هديب يسفن يذلاو متلق)

 ۱ (4ةهلآ مهل امك ام انل لعجا# :اولاق امك اهومتلق»

 ۱۸ صور م مم مم معمم مم همم همم همم مل (مهیآرب نوسيقي موق)

 PEF sss هب تهجوت ثيح هتلحار ىلع حبسی 2 هللا لوسر ناک»

 0 «هتلحار ىلع هتحبس يلصي 0م هللا لوسر ناک)

 PY E sss «هتلحار ىلع اعوطتم يلصي 246 هللا لوسر ناک)

 غ0 «هتلحار ىلع وهو يلصي و هللا لوسر ناك»

 FE assesses ارفسلا يف كلذ عنصي ةي هللا لوسر ناك»

 )1 (هلعفي ة٤ هللا لوسر ناک)

 ۱۳ ٩ ص. «ريعبلا ىلع رتوي ةي هللا لوسر ناك)»

 VAs «هدلو نم هل هلاب قحأ دحأ لك»

 غ0 «یبآ نم الإ ةنجلا نولخدي ىتمأ لکا

 Yass «مالسإلا رغث نم ةرغت ىلع نيملسملا نم لجر لك)

 ۷ Tessas (هوتعملا قالط الإ زئاج قالط لك»

 ...AVG (اوملتخت الو «نسح امکالک)

 1 (ةدحاو الا رانلا يف اهلك»

 Yass (اوربادت الو ءاودساحت الو ءاوضغابت ال)

 YA sess «بسنلا نم مرحي ام ةعاضرلا نم مرحي هنإف ؛هنم یجتح الا

 7/44 م همم هموم هموم ممم ممم هوم و و «ناتجالمإلا الو ةجالم الا مرحت الد

 ۲۹6 ۲۹۱۰۰: «ناتصملا الو ةعاضرلا نم ةصلا مرحت ال»

 ۲۹۵ ۰۲۹۲ ۲۹۰ ااا م «ناتصملا الو ةصملا مرحت ال»

 YQ عم وم همم هوم وول ممم «ناتصلا الو ةصلا عاضرلا نم مرحت ال»



 ثيداحألا سرهف  هماعلا سراهفلا ۷۰ 1

 VPs «مکبولق فلتختف ؛اوفلتخت ال١

 YO sess «لایل ثالث ةريسم مرح يذ عم الا ةأرما رفاست الا

 Ys (اًناوخإ هللا دابع اونوكو ءاوربادت الو ءاوعطاقت ال»

 PVs (وزغلا يف يديألا عطقت ال»

 ۳۰۲ ل «هقوف امف رانيد عبر يف الإ ديلا عطقت ال»

 ...VE «مهارد ةرشع نم لقأ يف ديلا عطقت ال»

 8 8 sss «ادعاصف رانيد عبر يف الإ قراسلا دي عطقت ال»

 PE sss «اهلبق نورقلاو ممألا ذخأم ىتمأ ذخأت ىتح ةعاسلا موقت الا

 9 3 ع عم وو طل «نارقلا ىوس اًئيش ىنع اوبتکت ال

 ۷ 6 ۵ sss «اهیخآ تنب ىلع ةمعلا الو ءاهتمع ىلع ةأرملا حكنت ال١

 ۲۵۰ ۰۲6۲ مقرو ۰۲۷ص... هاش ىلع الو ءاهتمع ىلع ةأرملا حتت الا

 ۲۲ 1 مط همم مو هع همهم همم یا مو همهم و هم طوق (رثک ثلثلاو «ءثلثلا ؛ال»

 ۲۳۷ ۲ sss (عماج رصم يف الإ ةعمج ال

 Pe sss «ادعاصف رانيد عبر يف الإ عطق ال»

 ۲۷۲ و ۲۱۷۲۱ ص sss (رثك الو رمث يف عطق ال١

 Vl sss «فیسلاب الإ دوق ال»

 00 (روربم جح :داهجلا لضف نکل ال»

 VV sss ادشرم يلوب الإ حاكن الا

 ۲۲۱۷/۷ ص. «یلوب الإ حاكن الا

 4 sass (ةقدص انكرت ام ثرون الا

 GOY 6 6 4 لص sss «ثراول ةيصو ال)

 VTE assesses !یتش نيتلم لهآ ثراوتي ال»

 YEY sss «اهتلاخو ةأرملا نيب الو ءاهتمعو ةأرملا نيب لجرلا عمجي ال)١

 YAY sss (ناتصلا الو «ةصملا ةعاضرلا نم مرحي ال)



 ,/ىظغ ثيداحألا سرهف - ةماعلا سراهفلا

 TOA sss «رفاکلا ملسملا ثري الو «ملسملا رفاكلا ثري ال»

 1616 صو ۳۲۱ مقرو ۲۷۱و 555 ص...(ملسملا رفاكلا الو «رفاکلا ملسملا ثري ال)

 1 مو ممم ووو همم ممم «ملسلا رفاكلا ثري الو «رفاكلا ملسملا ثريال»

 VE «دلولاب دلاولا داقي ال»

 ۲۱۷ 0 sss ارفاكب ملسم لتقي ال»

 VT esses) «ليوارسلا الو «صيمقلا سبلي ال»

 0 «ةمامعلا الو «صيمقلا مرحلا سبلی ال»

 o «كبيج نم امهس تعرشأ ولو ءال»

 ۱ ۱ ۳ 2۲:۲: موم وسط و هو و هود ویو موجود هو و «تبجول ؛معن :تلق ولو «ال»

 VVE sss «كيبل كل كيرش ال كيبل «كيبل !مهللا كيبل»

 Pssst (مکلبق نم نيذلا ننس نعبتتلا

 YY sss «عابب اعاب ؛مکلبق ناك نم ننس نعبتتلا

 PT sees (ربشب اربش ؛مکلبق ناك نم ننس نعيبتتلا

 7 م (مهلبق نم اولخ نيذلا ننس ىلع ةمالا هذه رارش نلمحتلا

 ممم ومهم ومد (ربشب اريش ؛مکلبق ناك نم ننس نبكرتل»

 QA sess «كبلق لقعيلو «كنذآ عمستلو «كنيع منتل»

 JPY Sse (ءالؤمل هسامحأ ةعبرأو هسمح هّلل»

 YY sesane يل تلح ام ؛يرجح يف يبيبر نكت مل اهنأ ول»

 ۲ ۲۱۷ وم مم وم ممم همم ممول «يل تلح ام ؛ةملس مآ کا يآ ىلا

 VY sess «مکیلع تبجول ؛معن :تلق ولا

 sss ٩] «اهب متمق ال ؛تبجو ولو «تبجول ؛معن :تلق ول)

 ١18/4 ورود «لالا ذخآ مب ءرلا يلابي ال ْنامز سانلا ىلع نيتأيل»

 1 «ابرلا لكأ الإ دحأ یقبی ال نامز سانلا ىلع نيتأيل»

 YE asas «بئاغلا مكنم دهاشلا غلبيلا



 ثيداحألا سرهف - ةماعلا سراهفلا ۷۰٦

1 ۰ 1۰ 97 1 0 1 ۳ ۱ ۱ ) 

 ]و «هلامو هلهآ يف يزاغلا يقابلا فلخیف «لجر نیلجر لک نم ج

 ۱ assesses ٩ (ةقدص قرولا نم قاوأ سمح نم لقأ يف سيل»

 ص ظ 1 1 lse (ءىش ثاريملا نم لتاقلل سيل»

 ص بس ۱ ¥0 Susser (مهؤامد ًافاكتت نونمؤملا»

 ص ددد+ب»بس-» ۱ .VV (لالح وهف هباتك يف هللا لحأ ام»

 ۳ ۲۲ مو موم مووی مو ..... (؟قراسلاو .ىنازلاو «براشلا 2 نولوقت اما

 للا اا اا «هنم دوجأ ارمت مويلاك تيأر ام»

 ۸ «ةعدب اهنید يف ثدحت ةمأ نم ام)

 ۳ ٩7 4 لة مو هموم ممم همم ممم مومو ممم مم سو و هم همم مم ما همم همم همم همم و هول ÊÊÊÊ (؟اذه اما

 غ1 تكت ي ۱ 532 (؟نوبتکت ىذلا اذه ام)

 ۳۳ eee (رهطت ىتح اهكرتيل مث ءاهعجاريلف هرم)

 FV sss) «یراصنلا :نيلاضلاو ءدوهيلا :مهيلع بوضغملا»

 CY sass (ىنعبتاو «ىنقدصو «يب نما نم)

 ١١١ ص ears «ةعامجلا مزليلف ؛ةنحلا ةحوبحب دارأ نم ۳ للف ؛ةنحل ا 4 ٠مال

 ِ .PAM sss «ینعاطآ دقف ؛يريمأ عاطأ نم»

 0 Qeses (هّللا عاطأ دقف ؟ينعاطأ نم»

 ۵ ل ممل وم مو ممم مم ممم مووی ممم ممم م ممم ممم موو وهموم مم همم ممم موف OF sss «؟اذه مكل نيأ نم»

 3 ا وم مو همم و «؟اذه نيأ نما

 ل assesses ( هنسح ةنس مالسإلا يف نس نما

 "نص 7+ : ۳ ۲6 sss (هيلس هلق ؛الیتت لتف نم)

 ۱۸۸ صوتی «يباحصأو مویلا هيلع انآ ام لثم ىلع ناك نم ر 2 ناك ٠م

 ص 0 پبپبس-ب ٤ ۲ ۱۷۶۷ صد (ةءارق هل مامإلا ةءارمف مامإ هل ناك نمل

 ] ٩ 6 1:۱۱: یوم موسوم مو هوم مو ورد اهل مایص الف ؛رجفلا لبق مایصلا تيبي مل نم)

 ] sess ٩ «هل مایص الف ؛رجفلا لبق مایصلا عمجي مل نما



 ۷ »۷ ثيداحألا سرهف - ةماعلا سراهفلا

 ۱ ۵ sss (هّللا لیبس يف نيدهاجملا لمع هب كردت اهتیب يف نكادحإ ةنهم)

 ۱۳۹ ااا هيف لاتق ال داهج معنا

 :YY ssa «-ریبک وأ- ٌريثك ثلثلاو معنا

 0 «ةدالولا مرحت ام مرحت ةعاضرلا نإ ؛معن»

 .FV (ةقفص يف نيتقفص نع اف ينلا یهنا

 ۱ Sessa «اهتمع ىلع ةأرملا حكنت نأ لو هللا لوسر ىهن»

 3 ممم «اهتمعو ةأرملا نيب عمجي نأ و هللا لوسر ىهن»

 YE ممم «اهتمعو ةأرملا نيب عمجي نأ نع ی هللا لوسر یهن)

 ۱ sess ٩ ٩ «ررغلا عیب نعو «ةاصحا عيب نع ةي هللا لوسر یهن)

 ۱۹۷ ۱۹۵ AEs «ررغلا عیب نع ی هللا لوسر یهن)

 ۲ Vesa ٩ «ةذبانلاو ةسماللا :نیتعیب نع له هللا لوسر یهن)

 Ye ¢ sese «ةذبانملاو ءةسمالملا نع :نيتعيب نع ةَ هللا لوسر ىهن»

 ۲۰ یوم «عیبلا يف ةذبانملاو ءةسمالملا نع یهن :نیتعیب نع ای هللا لوسر ىهن»

 YO ۰۰: ونوس و «اهتمع ىلع ةأرملا :نیحاکن نع ةَ هللا لوسر ىهن»

 ۱ «نیحاکن نع ةع هللا لوسر یهن)

 ® sessment (؟ء يش يأ یون)

 O مم مم ممم همم همم و جو وجود ویو هو ممم جو مو مو یوم هو و دو nee «طارصلا اذه»

 YC ااا (هّللا ليبس اذه»

 0 «لبالا نم ةئم :سفنلا يف .حورخا باتك اذه)

 O sss (هيلإ وعدي ناطیش هيلعو الإ اهنم امف «لبسلا هذه»

 Dassen «ناطيشلا لبس هذها

 غ1 (هيلإ وعدي ناطیش اهنم ليبس لك ىلع «لبس هذه»

 0 لحنا نم حر ام لك نوثرعت لها

 لااا (؟ءيش كدنع لها

 TTY sass (هيلع ىلصأ الآ تممه)



 ثيداحألا سرهف - ةماعلا سراهفلا ۷۰۸

 ۳ 2... ی و (ةبوقع نهیفو «شحاوف نها

 a «يباحصأو مويلا هيلع انآ ام وه»

 Vlas (اذه ةأرما ىلع سينأ اي دغاو)

 ۲ ۱۰ ۸۲ ۷ ۱۲:22: مومن مامور هوم و وه یوم هو دوو و و (ريثك ثلثلاو)

 1 مم مول (هّللا باتكب امكنيب نيضقأل ؛هديب يسفن يذلاو»

 ۱: «مکلبف ناك نم ننس نعبتتل ؛هدیب يسفن يذلاو»

 00 «!؟كلذ نيبحنو)

 ۲۵6 ۲ ۵۲ ممم «اهتلاخ ىلع الو ءاهتمع ىلع ةأرملا حکنت الو»

 e 1:1 وم م ممم هم هموم موم و «ةقدص منغلا نم نيعبرأ نم لقأ يف الو

 ] Yess ٩ «ةقدص رقبلا نم نیئالث نم لقأ يف الو»

 ۱ ۲ ۲ ع موم و مو هوم وام ویو هم و هع مو هاو موو مو ول (؟اهب منصآ امو)

 VV ussa «؟كمعل ينذأت نأ كعنم امو»

 YD sss (؟ىه نموا

 PE sss «!؟كئلوأ الإ سانلا لهو»

 2 «؟عابر نم ليقع انل كرت لهو»

 EY یو سو ع معمم همم هوم موم و ممم یو وجوه مم وجود ممم هم هم دمو جو ول «!دوعسم نيا ایا

 ۱ «نمؤمل الإ لحت ال ةنجلا نإ :دانف ءاسرف بكرا !نهرلادبع اي»

 ۱ sss ٩۷ «انل حدجاف ؛لزنا !نالف اي»

 3 همم همم مو ممم هوم هموم مم ول «بسنلا نم مرحي ام ةعاضرلا نم مرحي

 ۲۲۱ ممم مم (يثيدحب ثدحيف هتكيرأ ىلع لجرلا دعقي نأ كشويلا

 1: «هتکیرآ ىلع اكتم لجرلا كشويلا

 Y VV ممول «يثيدحب ثدحي هتكيرأ ىلع یکتم لجرب كشوی»



 بيوع عج كح
 ۷۹ ةياحصلا دیناسم سرهف - ةماعلا سراهفلا

 ۲۷۳ 4 ةمامأ وبأ

 A۹ ءادردلا وبأ

 ۱۳۳ قیدصلا ركب وبأ

 ۳۳ ءيشخملا ةبلعت وبأ

 ۰۲۱۳ ۰۲۰۲ ۰۲۰۱۰۲۰۰۰۱86۵ ۱46 ۰۱۲۷ كد 1۹4۰01 يردخلا ديعس وبأ

۸ ۹ ۳۵۱ 

 ۳9۵ يرعشألا یسوم وبآ

 ۰۱۸6 ۰۱۸۰ ۰۱۷۹ ۰۱۷۸ ۰۱۱۱ ۰۱۱۰ ۰271 ۰۳۵ ۰۳ ۰۳۳ ۰۳۲ ۰۳ ةريره وبآ

TYE ۰۳۲۳ ۰۲۵۰ ۰۲۵ ۰۲6 ۰۲۳ ۲۲ ۰ ۵ 

Yo 

۲۸ ۰۲۷ YT e0 يثيللا دقاو وبأ 

 بعك نب بأ ۱ ۳۳۲

 سیعقلا يبآ وخآ ۳۷۸

 دیز نب ةماسآ ۲۲ ۳ ۳۵۹ ۳۲۱

 لضفلا مَ ۳۸۹

 نايفس يبأ تنب ةبيبح مأ ! CTE CTT YTل 6) ۲۳۲

 ةملس مأ ۳۷۰

Tot For IAA ۰ ۵ ۵ ۲ كلام نب سنآ 

 بزاع نب ءارلا ۲۱۷

 ۳۲۰۰ ۵ يراصنالا راسي نب ريشب



 ةباحصلا ديناسم سرهف - ةماعلا سراهفلا 1۰

 ١5 حابر نب لالب

 ۰۳۳۳ ۰۲۷ ۰۲۲ ۰۲۵ ۰۱۱۹ ۰۱۱6 ۰1۲ ۰1۱ ۰۱۷ ۰5 هللا دبع نب رباج

۳۶ ۰۳۳۹ ۳۳۲ 

 EI AE ATA ATA ۲ معطم نب ريبج

 TET ۰۲۳۹ ۰۲۲۷ ۰۱۵۰ ۰۱81 »¥0 ۰۷۲ ۵۵ ۵۳ ۰۵۱ ۰۱۳  هللادبع نب ريرج

 ۱۳۵ لاا cA لهم

 V0 ۷۶ ۳ ةفيلح

 ٠١5 رمع تنب ةصفح

 ۱۳۳ ذوعم تنب َعْيبرلا

 نون Y4 )۳ دلاخ نب ديز

 YTV ۰۲۰ ۰۲ 6 ا ةملس يبأ تنب بليز

 ۰۲۲ ۱ ۰۲۲۵ ۰۳۲ ۲۲۳ ۰۲۲۲ ۰۲۲۱ ۲۲۰ ۰۲۱۹۰۲۱۸ صافو يبآ نب دعس

 ۳۱۳۰ TYA 558 ؟ ال

 للا ۸۷ ۰ €Y ةمثح يبأ نب لهس

 ۳۷ سوأ نب دادش

 ۰۲۸۲ ۰۲۸۱ ۰۲۷۹ ۰۲۷۸ ۰۲۷۷ ۰۲۷۲ ۰۲۷۵ ۲۷۶ ۰۲۵۷ ۰۲۵۶ ۰۱۳ هشئاع

 ۰۳۰۲ ۰۳۰۱ ۳۰۰ ۲ ۲ ۲ ۷ ۲ لق 6 TAO لكنت ترا“

۳ ۳۰۰ 

 ۳۳ FT TTA ۷ ةعيبر نب رماع

 ۳۲۲ ۷۲ ۲۳ A1 °0 تماصلا نب ةدابع

 ۱۷ یفوآ يبأ نب هللا دبع

 ۲۹۵ ۲۲۲ ٩۰ سبزلا نب هللا دبع

 ۲۰۵ € لهس نب هللا دبع

 ۱۳۵ ۰۱۱۸ ۰۱۱۷ ۰۱۱۲ AY (VY» ۰۷۱ صك ۰۵۵ ۰۳۱ ¥ سابع نب هللا دبع



 ۷۱۱ ةباحصلا دیناسم سرهف - ةماعلا سراهفلا

۳۱۲ ۵۳۰۱ ۰۳۰۵ ۰۲۷۲ ۰۲۷۱۰۲۵۳ ۰۲۳۷ ۰۲۳۱۰۱۹۷ ۰۱۸۸ ۰۵۳ ۹ 

 رمع نب هللا دبع ۰1٩ ۰۷۰ ۰۱۰۳ ۰۱۰6 ۰۱۱۵ ۰۱۱۰ ۰۱۲۰ ۰۱۲۱ ۰۱۲۷ ۱۲۹

TIT ۳ ۲ ۷ AVY MoV Mo APY “لل ° 

Tor ۳۹ TEA ۰۳ ۲ ۲ TEE ۲ ۶ ۲ «¥07۳۵۲  

 YoY ۰۲ ۷ صاعلا نب ورمع نب هللا دبع

 ۱۷ 1010 E ۵۲ ۵۱04۲ ۰۱۱۰۱۵ ۰۱4۰۱۳ 26 4 دوعسم نب هللا دبع

AAI AVY AVI ۰۱۷۵ AVE لكك AIT ۱۰۱ AV VA NY WFT ۸ 
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 ۲٤ -ةعصعص نب نزام ىنب يخأ- ناوزغ نب ةبتع

 ۱:۱ نافع نب نامثع

 ٠١5١ ۵ متاح نب يِدَع

 ۳۹۵۹ ۰۱۵4۵۷ | يرازفلا ةيراس نب ضابرعلا

 ۰۲7۲۰ ۰۶٩ ۰۱۱۳ ۰۲۳۶ ۰۲۳۵ ۰۲۵۵ ۰۲۵۸ ۰۲۵٩ ۸ بلاط ىبأ نب ىلع

 TT لى TTA ا ۹

 ۱۲ رسای نب رامع

 ريشا ۳ AIA EY AYY AF باطخلا نب رمع

 ۳۳۳۳۲ نیصح نب نارمع

 ۸1 يلامثلا ثراحلا نب فیضغ

 ۱:۲ نائدحلا نب سوآ نب كلام

 TIA ۷۳ ۷ ۹ كارول 15 يدنكلا برك يدعم نب مادقملا
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 راثآلا سرهف - ةماعلا سراهفلا ۷

 راثالا سرهف -4

 يعخللا میهاربا

 ۱۰ ةئيسن عابي نأ لاكي ءيش لک هرکی ناك هنأ

 ۱:۹ لاكي دحاو ءیش نم ناك ام

 ۸۸ اهئافطا عيطتسأ ال اران دجسلا يف ىرأ نأل

 يلهابلا ةمامأ ویآ

 ۹0 ملعلا ةباتك زاجآ ىلهابلا ةمامأ ابآ

 ٤٤ ةقرف نيعبسو ىدحإ ىلع تقرتفا ليئارسإ ينب نأ

 لالحلا وبأ

 ٠ اب دمحم

 ءادردلا وبأ

 ۸٩ ةعدب يف داهتجا نم ريخ .ةنس يف داصتقا

 رییزلا وبآ

 مضرت ةأرملا نع هانلأسف رمع نب هللادبع ىلإ ءاطع ییلسرآ

 ۳۸۷ دهلا ىف یصلا

 ۹٦ ثيدحلا بتكأ نأ دا ه5 ینلا تنذأتسا

 ١ ؟متنآ فيكف ؛مكتمأ رايخو مکیبن اذه

 ا ءابهصلا وبأ

 ۸ ىراصنلا فقسأو تولاحلا س أر اعد دقو بلاط يب ,أ نب يلع تعمس



 راثآلا سرهف - ةماعلا سراهفلا

 ةيلاعلا وبأ
 هنع اوبغرت الف ؛هومتملعت اذإف مالسإلا اومّلعت

 الب يبنلا وه :لاق ؛«؟میقتسلا طاّرّصلا اًنِدْهِإإ :هللا لوق يف

 هابحاصو

 بلاغ وبأ

 وه# :هللا لوق تيأرأ :لجر هل لاقف تمامآ يبأ دنع تنك

 4 تاّمکحُم تايآ ُهنِم باتکلا َكِيَلَع َلَرنَأ يا
 ةيالق وبأ

 راسي نب ملسم اهیف ةقلح يف ماشلاب تنك

 رشعم وبأ

 ةتسلا ةلزنمب -نزوي وأ- لاكي ءيش لک

 ةريره وبأ

 ابوح نوعبس ابرلا

 دیجی لو هی يبلا مَجَر

 ينم اثیدح رثكأ ب هللا لوسر باحصأ نكي م

 بعك نب يبآ
 نایفنیو نادلجي ناركبلا

 نصحي ملو انز اذإ لجرلا دلجي

 هللاديبع نب ليعامسإ
 كك هللا لوسر نع انءاج ام ظفحن نأ انل يغبني

 نيريس نب سنأ

 قرشملا لبق نم هرامح ىلع يلصُي كلام نب سنأ تيأر

 کلام ني سنأ

 ميكس ماب وزغي يك هلل لوسر ناك

 سلا
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 راثآلا سرهف - ةماعلا سراهفلا ۷۱٤

 يعازوألا

 رفت نم ٍةَرْغُت ىلع مئاق وهو لإ ملسم نم ام :لاقُي ناك
 مالسإلا

 بزاع نب ءاربلا
 ىلع افّین نورجاهملا ناكو :لاق مع نباو انآ ترغصتسا

 نيتسلا

 ريكب

 ام مر ؛ةعاضّرلا نع یتفتساو بيسملا نب ديعس تعمس

 بسنلا نم مرحي

 هللادبع نب رباج

 قرشملا وحن هتلحار ىلع اّعوطن يلصي ةا هللا لوسر تيأر

 لفاونلا هتلحار ىلع وهو يّلصُي ةي ينلا تيأر

 مالسإلا :وه ؛ميقتسملا طارصلا

 ضئاح يهو ةكم هعم تمدق ةشئاع تناكو

 ىونلاو رمتلاو حمقلا نم سمخلا سمح ا هللا لوسر مسق

 نامیلا نب ةفيذح
 مکلبق ناك نم قیرط اوذخو !ءارقلا رشعم هللا اوقتا

 باتکلا يف فلتخت ال ةمالا هذه كردآ

 لیئارسٍ ونب مکل ةوخألا معن

 قیرطلا اوکلسا !ءارقلا رشعم اي

 ةيطع نب ناسح

 هيلع لزني امك ةئّسلاب ل هللا لوسر ىلع لزني ليربج ناك

 نآرقلاب
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 راثآلا سرهف - ةماعلا سراهفلا

 يح نب نسحلا

 نصحلا ةلزنمب مالسإلا ىلع نوملسملا امنإ

 موق راغص مويلا مكنإ يب اي
 م

 سنأ نب عييرلا

 لوسر عم وزعي ناك دق هنإ :نلقي «تايرورح ءاسن اندنع نا

 ءاسن ةا هللا

 هری ىتح تاكرشملا اوحككنت الو :هلوق يف

 ملسأ نب ديز

 قحلا لجّرلا ىلع لجرلل نوكي ةيلهاحبا يف ابرلا ناك

 دلاخ نب ديز
 ديجي لو قي هينا مج هاا تا ^. رم اصاب

 صاقو يبآ نب دعس

 ردب ىلإ هجرخّم صاقو يبأ نب ريمع و هللا لوسر در

 ریزی یتخ تاکرشلا اوحيكنت الر :هللا هلوق يف
 بیسلا نب دیعس

 نيماضلا الا ؛ابر ناويحلا يف سيل

 ةمثح يبأ نب لهس

 ةقان ةئم ةا هللا لوسر هادوف ؛ربیخب لهس نب هللادبع لی

 لبش

 دیجی مو هلك ئبلا َّمَجَر
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 راثآلا سرهف - ةماعلا سراهفلا ۷1٦

 حيرش

 امهسكوأ هلف ؛ةعيب يف نيتعيب عاب نم

 يبحشلا

 سيمخلا موي ةحارش دلج اًيلع نأ
 ةتبلا مجرلاو ءةئم دلج :ةخيشلاو خيشلا

 محازم نب كاحضلا
 ةيآلا هذه خسن دحل ا :«اليبَس نه هللا َلَعْجُي وأ :هلوق يف

 سوواط

 ةئيسن ربا محللا هرک ناك هنأ
 ةئيسن ضعبب هضعب هلك ماعطلا هركي ناك هنأ

 ةئيسن رمتلاب نْمّسسلا هرك هنأ
 ةشئاع

 اهُمع وهو- اهيلع نذأتسي ءاج -سيعقلا يبأ اخآ- حلفأ نأ
 ةعاضترلا نم

 ةروسلا هذه لوأ يف ليللا مايق ضرتفا -لجو زع- هللا نإف

 ةعيبر نب رماع

 اهتدلج :لاقف ءاهمجر مث «ةأرما بلاط يبأ نب يلع دلج

 ةنسلاب اهتمجرو هللا باتكب
 ةلحارلا ىلع وهو حسي ةا هللا لوسر تيأر

 ةهجو لک يف لفاونلا هتلحار ىلع يّلصي ةي هللا لوسر تيأر
 تماصلا نب ةدابع

 مكنم مكؤاملعو مکژارق رف اذإ نوعنصت فيك !ءاطع ابأ اي

 ىليل يبأ نب نمحرلادبع

 نمضت ملام فش یتا
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 راثآلا سرهف - ةماعلا سراهفلا

 جيرج نب زيزعلادبع

 معن :لاق ؟مُرحيأ ؛لحفلا نبل ءاطعل تلق

 ةعيبر نب رماع نب هللادبع

 هتلحار رهظ ىلع يلصب هِي هلل لوسر رماع ىأر

 سابع نب هللادبع

 عدبلا :هّللا ىلإ رومألا ضغبأ نإ

 اعبس بسنلا نم هللا مّرح

 ارهص اًعبسو ءابسن اعبس مكيلع مرح

 عبس رهصلا نمو عبس بسنلا نم مرح
 هيلع ىنثأو هللا دمحف ؛باطخلا نب رمع بطخ

 ضرألا يف اطخ هديب رج هلل لوسر طخ

 رثألاو ءارمألا عابتاو .ةماقتسالاب مکیلع

 کنان نم َةَشِجاَفلا نبی يِتاللاو# :هلوق يف

 *«...نِمْؤُي یتخ تاکرشلا اوخکتت الو :هلوق يف
 ارذقت ءایشآ نوکرتیو ءایشآ نولکأی ةيلهاجلا لهأ ناك

 مكيف نئاک الا ءيش لیئارسا يب يف نكي م

 نی یتخ تاک رشلا ارخکتت الو :ةيآلا هذه تلزن ام
 اذک موي ديك يبنلا منص ام

 ةعدب هيف ايحُي الا ماع نم ام
 رمع نب هللادبع

 ةدحاو ةقيلطت ضئاح يهو هل ةأرما قّلط هنأ

 ةرظن هنم ءيشب ماعطلا نم ءيش عابي نأ هركي ناك هنأ
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 راثألا سرهق - ةماعلا سراهفلا ام

 نكرلا ملتسا اذإ -ةكم مدقي نيح- ات هللا لوسر تيأر

 ۱۲۰ دوسالا

 ۱۳۱ ءىش لّوأ ْنکرلا ملتساف کم مدق نيح ةا هللا لوسر فاط

 ۱۳۹ ةنس ةرشع مبرآ نبا انأو ٍدحأ موي الت ينلا ىلع تضرُع

 TI ۰۰ ةرشع عبرأ نبا انأو دحأ موی ولت ينلا ينضرع

 ۷۰ ةنسح سانلا اهآر ناو «ةلالض ةعدب لک

 ۱۷ هب سأب الف ؛ماعطلا نم هناولآ فلتخا ام

 ورمع نب هللادبع
 4 اهرمو اهولح .مكلبق نم هنس نبكرتل

 نوع نب هللادبع

 ۹ يناوخالو يسفنل اهاضرآ ثالث

 دوعسم نب هللادبع

 5 متيفك دقف ؛اوعدتبت الو اوعبتا

 ۷۸ ٍةعدب يف ٍداهتجا نيم ريخ قنس يف ٌداصتقا
 ۷۷ ها يف داصتقالا
 0١ ليئارسإ ىنبب سانلا هبشأ متنأ

 ۹۷ ليئارسإ ینبب ةئيهو اتمس سانلا هبشآ متن

 14 هللا باتك :ثيدحلا نسحأ نإ

 o۲ متنأ ليئارسإ ىنبب ةئيهو اتمس سانلا هبشأ نإ

 ۷ مکل ثدحيو نوئدحتس مکناو قرطفلا ىلع موبلا مكنإ
 ۱۵ نا رقلا :هب رم يذلا هللا لبح

 ۱۷۲ ۰۱۷ ۶6 اباب نوعیسو عضب ابرلا

 1٥ ةعدب ةثدحم لكو الأ ءاهتاثدحم رومألا رش

 ۳ نیطایشلا هرضح .ٌرَضَتْحُم طارصلا



 784 راثالا سرهف - ةماعلا سراهفلا

 ۳ هللا باتک وه ؛میقتسلا طارصلا

 ۱۹۷ ابر ةقفص يف ناتقفص

 اذکبف ؛دقنب ناك نإ :لجرلا لوقی نأ ءابر ةقفص يف ناتقفص
 اذكو ١5

 ۷۳ ضبقی نأ لبق ملعلاب مکیلع
 ۱۱ ةوشغلاك هذخأي ةَ ینلا ىلع نارقلاب لزن اذإ لیربج ناك

 ۷ ةلالض هعدب لکو ةعدب ةثدحم لک

 ۱۸۱ ابرلا مهيف اَوُشْفَي یتح ةوبن لهأ كله ام

 ۱1 ةقفص يف ناتقفص -لح ال وأ- حلصی ال

 ١55 ۳ ةقفص يف ناتقفص حلصی ال

 يرمعلا رمع نب هللاديبع

 AY هيذدؤن انكف ءاندنع زيزعلادبع نب رمع نب كلملادبع

 ريبرلا نب ةورع

 14 نيّدلا ماو نسل ناف ؛َننّسلا َنئَّسلا

 ءاطع

 ۱۳ لوألا ةثالثلا ةا ینلا لمر دق

 ۱۳۹ نایبصلا لتق نع هلأسي سابع نبا ىلإ يرورحما ةدِجن بتك

 ۱۸ ةئيسن ماعطلاب ماعطلا ءرک

 همرکع
 ۱۷۱ قالطلا باوبأ نم رثکآ ابرلا باوبآ نأ ملعا

 بلاط يبآ نب يلع
 ۳۳۰ تینز ينإ :تلاقف «هتنآ ةأرما نآ

 ۳۳۵ اهب يصوي ٍةیصو دعب نم :نوژرقت مكنإ

 ةّيصولا لبق نيّدلاب هَ هللا لوسر یضق
۳۳۶ 



 راثالا سرهف - ةماعلا سراهفلا فر

 ةمسنلا أربو ةبحلا قلف يذلاو ال

 دوهيلا تقرتفا مك ىلع يردتأ !رمع ابأ اي

 نيسح نب يلع

 بلاط ابأ ثري مل بلاط يبأ نب يلع نأ

 نیصح نب نارمع

 هتوم دنع هل نيكولمم ةتس قتعأ الجر نأ

 باطخلا نب رمع

 ابرلا ةيآ لی ینلا ىلع لزنأ ام رخآ نإ
 هللا لبق :ليقلا قدصأ نإ

 برلا باوبأ ملعن انأ نومعزت مكنإ
 ىتح انقرافي مل 5 هللا لوسر نأ تددو ثالث !سانلا اهيأ

 هيلإ يهتنت هيف ادهع انيلإ دهعي

 ريرعلادبع نب رمع

 هوبتكاف لو هللا لوسر ثيداحأ نم ناك ام ىلإ اورظنا نأ

 ال هللا لوسر اهنس ةنس عم ٍدحأل يار ال هنأ
 ىدي ىلع هللا اهتيمي ةعدب لکب ناك ول

 یدی ىلع هللا اهايحأف تتيمأ ةنس لک تناك ول

 ةنس شعنأ نأ الول هللاو

 اهبكر ةلالض يف ةلسلا دعب ٍدحأل رذع ال

 رانید نب ورمع

 عاضرلا نم ءيش نع رمع نبا لثس

 ملاس نب ورمع

 عبس بسنلا نم هللا مرح
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 رساي نب رامع

 نيريعب نم ريخ ریعبلا

 هدابق

 كلذب مهيلع نمی ءةنسلا

 ناك :لاق ؟4ُتْملا افت یتح توی يف نُهوكيسمأفل

 دودحلا لبق اذه

 ۱4 توانا فی ىتح تولا يف نوكيا :هلوق ي
 دودحلا اهتخسن :لاق

 لاق نبی یتخ تاكرشملا اوُحِيكَت الو :هلوق يف
 باتكلا لهأ نم سيل نم تاكرشملا
 :ىنعي :لاق نیر ىح تاكرشملا اوځکنت الو :هلوق يف

 برعلا تاکرشم

 همکار هللا تایآ نم نکنی يف یلتی ام نركذاو#
 ةنسلا :لاق

 هيلع اوُدهْشَتْساَف مکان نم ةّشحافلا نبی يتاللاو#
 ٠ دودحلا لبق هذه تناك :لاق ركن ةع

 دودحلا اهتخسن :لاق ؛4مكنِم اهناییاَی ناذللاول
 دهاجم

 تاهشلاو ؛ٌعدبلا :لاق +« لا اوت ال :هّللا لوق ي
 ینزلا :لاق ؟4ْمُكِئاَسِن نم ةشجالا ی یتاللار

 غدبلا :لاق ؛#هليبس ْنَع مكب قرفتف لبسلا اومبتت الو#

 ۱ ۱ ۱ تاهشلاو

 يرهرلا باهش نب دمحم

 نوئراوتی ال مهنآ اَ هللا لوسر یضق

TIT 

V۱ 

۱ 

T10 

۳ 

۳۸ 

51١ 

1 

۳1 

۳۹1 

1¥ 

۳۷ 



 راثآلا سرهف - ةماعلا سراهفلا ۷

 هضفلاو بهذلا یرجم يرجي وهف نزوي ءيش لک

 باتکلا يف رکذف .تایدلا يف زیزعلادبع نب رمع بتک

 لوحكم

 جرح ريغ ىلإ اهكرتو ةليضف اهب ذخألا ةنس :ناتنس ةنسلا

 نآرقلا ىلإ ةنسلا نم ةنسلا ىلإ جوحأ نآرقلا

 هم الو ةرح سوح ا ءاسن نم اوحكنت ال

 ريثك يبأ نب ىيحي

 ةنسلا ىلع ضاق باتكلا سيلو .باتکلا ىلع ةيضاق ةنّسسلا

 رمره نب ديري

 لالخ نع هلأسي سابع نبا ىلإ بتك ةدجن نأ

۲۳۲ 

۹ 

۹۳ 

۳۸ 

۹ 

۱۳۹ 



 فينصملا حویش سرهف ةماعلا سراهفلا

 یسموزه» نيدو سکس
 یس یس دی _ 20301 و كج حي تف ۲ عك أ ت

7 

 مهتايورمو فنصملا خویش سرهف -۵

 يردححا -نیسح نب لیضف- لماک وبآ
 يعافرلا ماشه وبأ

 يقرودلا ميهاربإ نب دمحأ

 -رهزألا وبآ- عينم نب رهزأ نب دمحأ

 بهو نب نمحرلا دبع نب دمحأ
 َةَدْبَع نب دمحأ

 ورمع نب دمحأ

 ترکب وبأ- يدامرلا روصنم نب دمحأ

 ۱ يملسلا فسوی نب دمحأ

 فالعلا نسحلا نب ميهاربإ

A٤ 

١9١194١ ۸ 

0 

۱۷7۰-7۲ AA CAI ىلع Y۹ 

YA ۰۲۹۵ ۰۲۹۶ ۰۲۷۳ ۲ 

۳۰۱ 

۳۳۳ ۸ 

١5 

۱۳۸ 

۳۹ 

۱۸ 

 ۰۳۵ ۰۳۶ ۰۲۱ ۰۱۷ لك ۰۱۵ ۰۱۶ ۰۱۳۰۰۱۲ ۶4 (هیوهار نبا) ميهاربإ نب قاحسإ

۷۰۱ AA CW CIT CTO CAF Cl قال ۵۵ Of OFT فال قش EV 5ق 255 EF 

۰۱۳۱ A411 ۰۱۱۶ ۰۱۱۲ ۰۱۱۰ قل CAA CAA AVY cAI ۰۷ ۲ 

۰۱6۶ ۰۱۶۲ A۹4 

AVF AVY AVI AV° A14 لكم 

 ۰۳۲# ۲ ۲ ل8:

TTA فا 

  (TOA ۳لاه  cTلكك 6۵ ۷۱ 22-۳

 لازال TIT CTI CTA CTV لكم

۰۱*۱6۶ ITI ۱۵۷ 1O07 ”لد ۰۱۶۲ ۵ 

1۷71 

۰۲ ۲ 

۳:۰ 

«TAO 

۳ 

IATA ۰۳۲ 

11۷ ۶۵ 

۰۱۸۱ ۰۱۸۰ ۰۱۷۹ AYA ۷ 

 TTY ل55 كال" لك" لكاأل

#۰۲۳۲ ۲۲ ۲ ۱ 

۱ ۳ TAT ۸ 6 

 TT TTI لل للك للا

  ۳۵۱ ۳۵۰ FET ۳۹۵ TEY ۳۹سجل ۳۲۲ ۳۱۳ ۳۱۵ ۳٩۲
 2 ی ۱ ۳

 ۰ ۲ ۲۰ -یسوم وبأ- يراصنالا یسوم نب قاحسإ



VYفئصملا حويش سرهف - ةماعلا سراهفلا  

 ۳۲۰ ۳۲ ۷۲ ۲ ۲ ۲۷۲ لكك ١ ىنالوخلا رصن نب رجب

 ۳. مكحلا نب رشب
 ۲۲۱۹ ToT «YoY (TTY» ۷ -يلع وبآ- يماطسبلا ىسيع نب نيسحلا

 00 يوسنلا هيوجنز نب ديمح
 1۹ ۲ ةدعسم نب دیمح

 ةبيش يبأ نب نابیش
 ۲۱۷ ۲ ۱ لضفلا نب هقدص

 ۳۷۱ يسرنلا دیلولا نب سابع
 ۱۳ -دیعس وبآ- ٌعشألا ديعس نب هللا دبع

 ۸٥ يحّمجلا فلخ نب ةيمأ نب دوعسم نب ظيلغ يبأ نب ىسوم نب ةيواعم نب هّللا دبع

 ۳۶ ۳۱ ۲ YEY ٩ دعس نب ميهاربإ نب دعس نب هللا دیبع

 ۳۳۷ ۲۳ ۲۱۹ ۰۲۱۵ ۰۱۹۲۰۲۵ ۰۲۳ يسخرسلا -ةمادق وبأ- ديعس نب هللا ديبع

 ۳۸ ۳۷ یربنعلا ذاعم نب ذاعم نب هّللا دیبع

 1 -ءاثعشلا وپآ- نسحلا نب يلع

 Yo 11 رجح نب يلع

 ۰*۱ ۵ ۵ ةرارز نب ورمع

 1۹ >0۹ OA» ۸ رواسم نب ىسيع

 ۳ CTE ۲ ۲( ۲۲ °1 ق لل -یزارلا متاح وبأ- سيردإ نب دمحم

 ۰۱۷۵ ۰۱۷۶ ۰۱۲۳ ۰۱۳۰ ۰۱۳۲ ۰۱۲۳ ۰٩۷ ۰186 ۰1۱ ۰۵۲-رادنب- راشب نب دمحم

۲۳ ۳۲۲۲ ۶۰ ۳۲۸ 

 ۱۳۷ دینا نب دمحم

 ۳۱۸ ۳۷۱۷ ۸ عفار نب دمحم

 ۳۱۹ ۱۰۱ ۸۳ ۸۱ ذازّهقلا نب هّللا دبع نب دمحم

 ۳۹۹ براوشلا يبآ نب كلملا دبع نب دمحم

 IA AMEY ١ TAV ۸۲ باسح نب ديبع نب دمحم



 ۷۵ فنصلا خویش سرهف - ةماعلا سراهفلا

 ۹۰ قارولا يلع نب دمحم

 6۱ 6۰ ۳۹ ۰۳۹۰۳۷ ۰۳۰ ۰۳۳ ۰۳۱۰۲۹۰۲۸۰۲۷ ۰۸۰۱ يلهذلا ىيحي نب دمحم

 ۱۵۵ ۰۱۵۱ ME ۰۱۶۱ ۰۱8۰ ۰۱۲۲ ۰۱۲۱ ۰۱۰ ۰۱۰۱۳ ۰۱۰۰ الا مك ۵

FI AAT ۰۱۰۹ ۲۹۲ (۱ ۸۸ادا تدك  TeV YT 

۷۸ ۲۳ ۲۶ ۰۲۲۷ ۰۲۳۰ ۰۲۳۱ ۰۲۶6 ۰۲۵۰ ۰۲۱۳ ۰۲1۶ ۰۲۰۵ ۰۲۹۱ 

ot ۰۳۵۳ ۰۳۶۲ 0۳۶۱ ۰۳۶۱ ۰۳۳۹ ۰۳۳۸ ۰۳۳۷ ۲۷۲ ۳ ۲۳۵۵  

 ۱۹ يزارلا ناذاش نب رذنملا

 ۱۲ ۹ مضهحا ىلع نب رصن

 544 ۰ -مامه وبأ- ينوكسلا سيق نب دیلولا نب عاجش نب دیلولا

 ١١5 ۲ ةيقب نب بهو

 416 يبرع نب بيبح نب ىيحي
 TIT AEA ل١ -ةملس وبأ- فلخ نب ىيحي

 ۰۱۱۸ ۰۱۰۷ ۹۵ ۰۷۸ ۰۷۷ ۰۷۱۰۸۷ ۰۷۳ ۰۳ ۲ يروباسينلا يميمتلا ىيحي نب ىيحي

AT ۲ ۰۷ ۹۵۰۱۵۶ ۰۱۵۰ ۰۱۶۷ ۰۱۳۷ ۰۱۳۵ ۰۱۳6 ۰۱۳۳  

 ۰۲۰۷ ۰۲۳۳ ۰۲۲۱ ۰۲۱۸ ۰۲۱۶ ۰۳۱۳ ۰۲۱۱ IAT ۰۱۸۷ ۰۱٩۹۳ ۰۱۹٩۹ “كك

۷ ۰۲۸۷ ۰۲۸۸ ۰۲۸۹ ۰۳۰۹ ۰۳۱۰ ۰۳۲۰ ۰۳۲۱ ۰۳۲۵ ۰۳۲۱ ۰۳۲۷ ۰۳۳۲ 

۳:۹ ۳۰ 

 :۸ دصلا یلعالا دبع نب سنوي



TRAD AFAT. حج 

 عاقبلاو نكامألاو نادلبلا سرهف - ةماعلا سراهفلا ۷۳۹

 عاقبلاو نکامآلاو نادلبلا سرهف -*

 ۳۳۷ ۳۵ دحأ -

 - ةليأ 5١ ۹ه

 - ردي ۳۳۷

 - ةيباحلا ۱۳۳

 - ةفححلا ۱ 5١

 - ةنارعجلا ٦

۱ A34 IA ۷ نينح - 

TEY TT ۳ (TTY قدنخلا - 

AI ۰1۶1 EEA 06 رییخ - 

 - ةبح رلا ۱ ۱ ۱۸

۳۲۵ «OY ماكل ۱ ۱ ماشلا - 

T° TOA بعشلا - 

 - ةيلاعلا ۱۸۳۹

TA‘ «(TEY ةفوكلا - 

O7 TEY «O1۹ (OTA ۲ ۰۳۳ ةيوبنلا ةنيدملا - 

 - ركالا دجسملا ۳۷۱

 - رصم ۳۸۰

T04 EY O1 EFE 5 (۰ ةكم - 

YoY ىرقلا يداو - 

 ۶ ۲۱ نمیلا -



 گمرک رد رک

 VV ۱ ممألاو لئابقلاو قرفلا سرهف - ةماعلا سراهفلا

 ممالاو لئابقلاو قرفلا سرهف -۷
 ۳ ع راصنالا -

 14 06 عدبلاو ءاوهالا لهأ -

 17 زاجحلا لهأ -

 °10 لدا" c0 ۷ ماشلا لهأ -

 °T ۷ قارعلا لهأ -

 17 رصم لهأ -

 0 نميلا لهأ -

 ۱۹۸ ةلهاب -

 ۳3 سمش دبع ولب -

 ۳۵۹ ۳۸ To «Toft» بلطملا ونب -

 ۳۰۹ لفون ونب -

 ۵۲۳ ۳۰۹ TOA (To) ۵ مشاه ونب -

 ۳ ۰۹45۳ 5 ۳۰۳ ةيرورحلا -

 314 6١ ۰ جراوخلا -

 5. ضفاورلا -

 ۱۸ ةعيشلا -

 ۵۰ ۰ ۵ ۲ ۸ شیرف -

 1۰۸ ةنيزم -

 ۳۳ نورجاهلا -

 ۱۸۲ یراصنلا -

  IVE ۲لادم لت واب YOV YQ ۱۳۳ ۳ دوهیلا -



 قف

 مالعألاو ةاورلا سرهف -۸

 مهل مجرتملا

010 

 1٥ سايإ نب مدآ

 10۸ ةلبع يبأ نب ميهاربإ
 ۱۳۱ ینادمما نامیلس نب ميهاربإ

 ۱۵ يبايرملا ميهاربإ

 ۱1 رجاهم نب ميهاربإ
 0۷۵ يناسغلا ىيحي نب ماشه نب میهارب]

 ۱۹۰ يدلبلا مثيلا نب ميهاربإ
 8١5غ ۱ يعخنلا ديزي نب ميهاربإ

 ١ يراوحلا یبآ نب دمحأ

 ٤۲۸ ۰۲۸۶ يدراطعلا رابجلادبع نب دمحأ

 ۱۳6 يصمحلا جرفلا نب دمحأ

 ۳۹۳ ینوکلا ىيحي نب دمحأ

 ۳۳۵ رفعج نب قاحسإ

 ١ فلخ نب قاحسإ

 ۳۳٦ يورفلا دمحم نب قاحسإ

 ۳۳۸ زرك نب دسآ

 PA ۳ سنوي نب لیئارسا

 47507١7 سيو يبأ نب ليعامسإ

 ۱۷ يندملا رفعج نب ليعامسإ

OVA وكلا 

 مهل مجرتملا مالعألاو ةاورلا سرهف - ةماعلا سراهفلا

 o۲ هللاديبع نب ليعامسإ

 TET (To شايع نب ليعامسإ

TIT E0° 

 ۳۳۹ دمحم نب لیعامسا

 ا ملسم نب ليعامسإ
 ۹ ىسوم نب ليعامسإ
 1۸۰ ةبعش نب ثعشآ

 ٥ ةبتع نب بويأ
 ۵ 4 6 يلمرلا ديوس نب بویآ

 ( ب )

 581550 15 ديلولا نب ةيقب

 CAA ۸ يطايمدلا لهس نب رکب

 ۱۹1 فورعم نب ريكب

 ۳۱ يليقعلا ةرسيم نب لیدب

 (ت)

 ۱۵ نامیلس نب ديلت

 ( ث )

 ۱۷۳ ينانکلا ديز نب روث

 ( ج )

 ۳۸۱ ۱ ةسيلج یبآ نب ةلبج

 ۳ ديمح ادبع نب ريرج
 ۳ ةريغلا يبأ نب رفعج

 0۹٦ ناقرب نب رفعج

 ۳۳۰ قداصلا دمحم نب رفعج



 مهل مجرتملا مالعألاو ةاورلا سرهف - ةماعلا سراهفلا

 ( حر

 0¥ روعألا ثراحلا

 117701١5١ ١١  نارمع نب ثراحلا

 é٤ ةاطرأ نب جاجحلا

 ۱۷۰ يصيصلا دمحم نب جاجح

 1 رجح نب رجح

 ۳۳۹ يصمحلا يمرضخا نب ريدح

 ۱۹۸ بلاغ وبأ = روزح

 7 5 يعطقلا مزح يبأ نب مزح

 or ةيطع نب ناسح

 1۷۱۰۳۹۰۰۲۱ ۰ يرصبلا نسحلا

OAV ۳ 

 ۸€ رابج نب نسحلا

 OAV ناطح نب نسجل ا

 0 راوس نب نسحلا

 ۱۹ بيشألا یسوم نب نسح
 ۳:۵ يفححلا نیسح

 ۳۵۰ دواد نب نيسحلا

 ۳۹۲ يدهم نب نيسح

 يندعلا نوميم نب رمع نب صفح
 ۱۷ خرفلا

 ۱۰ ثايغ نب صمح

 ۱۷ يندعلا نابآ نب مكحلا

۷۳۹ 

 ۲۸ رو نب لالحا

 1 ١ مال ةريغملا نب ةزمح

 ۳۳۲ دیز نب دامح

 ۳۷۲ هللادبع نب نایح

 (خ)

 ؟ 6 يسخرسلا ةجراخ نب بعصم نب ةجراخ

 ١75 ىطساولا ناحطلا هللادبع نب دلاخ

 ۱۱۲ يفوكلا یمهسلا = ةرعرع نب دلاخ

 ۱۰۰  يرزجلا نهرلادبع نب فيصخ

۸ ۰۳ ۵ 

 (ر

 ۷ ةويح نب ءاجر

 ١67 ةيلاعلا وبأ - يحايرلا نارهم نب عيفر

 ۳۰۸ ملسأ نب حور

 ۳۳۲ يلكلا بيسملا نب حور

 (ز)

 ۱۳۹ ةمادق نب ةدئاز

 ۳۹۱ تيرخلا نب ريبزلا

 ١1١ ةدئاز يبأ نب ايركز

 ۳۱۳ ۳۷ حلاص نب ةعمز

 ۹۲ يريمنلا هللادبع نب دايز

 ۳۷۰ رشعم وبأ - يلظنحلا بيلك نب دايز

 ۳۱ دير

 :"١ شيرحلا نب ديز



VT 

 ۲۹ كرابملا نب ديز

 ( س )

 ۲۷ نامعنلا نب جیرس

 ۱۷ ضايع نب دعس

 014 ةبو رع يبأ نب ديعس

 ۳۳۹ نانس نب دیعس

 51١١ زوريق نب ديعس

 1۰۷ TAO ۳۷ بیسلا نب دیعس

 YAO يروثلا نايفس

 1۲ نيسح نب نایمس

 ۳:۷ رماع نب نایفس

 11 ةنیبع نبا = ةئييع نب نایفس

 2 مقرآ نب ناميلس

 ۲۲ ۰۲۸۰  ىيمشاهلا دواد نب ناميلس

 عالم ۳۰ برح نب كامس

 1۸ نوراه نب نانس

 ۱۷ دينس

 ۱۹۰ يلجبلا رماع نب لهس

 0 دومحم نب لهس
 ۳۹۲ ديعس نب ديوس

 1۸ نوراه نب فيس

 مهل مجرتملا مالعألاو ةاورلا سرهف - ةماعلا سراهفلا

 ( شر

 ۵۹ دماح نب لبش

 0۹ ملسم نب ليبحرش

 ۳9 يمجربلا كيرش
 ۲۸۰ ۰۲۳۸ یضاقلا هللادبع نب كيرش

TVA ۳۳ ۶ ۰ 

 ۷۷ بشوح نب رهش
 ( ص )

 ۱۲۷ 0575 795 رضخ الا يبأ نب حلاص

 ۱۹۵ نزح نب قعصلا

 ۲۰۱ يركبلا ءابهصلا وبأ = بيهص

 (صض )

 ۳۳۹ بح نب هرمض

 (ع)

 ۰۱۲۵ ۲۶ 6 هلدهب نب مصاع

 يا ل ۵ )۳۹

 ۲۳۸ لوح الا نامیلس نب مصاع

 ۱۷ روصنم نب دابع

 ۳۱۵ رماع نب یلعالادبع

 ۱۷۷ مارهب نب ديمحلادبع

 ۳۹۰ رفعج نب دیمخادبع

 ۱۹ طباس نب نهرلادبع



 مهل مجرتملا مالعألاو ةاورلا سرهف - ةماعلا سراهفلا

 ۳.۵ يقيرف لا دايز نب نه رلادبع

 دوعسم نب هللادبع نب نمحر لادبع
 ۲۱۸ ۰۳۱۲ یملسلا ورمع نب نهرلادبع

۳۷۹ 

 ۳۹ می نب ديزي نب نهررلادبع

 ۳۳۹ يسيوألا هللادبع نب زیزعلادبع

 ۳۳۵ نارمع نب زیزعلادبع

 ۳۹۳ ركب يبآ نب هللادبع

 ۳۳۷ لالب يبأ نب هللادبع

 ۲۵۰ نوع وبأ = هللادبع يبأ نب هللادبع

 074 يمهسلا بيبح نب ركب نب هللادبع

 ۳۳۹ رفعج نب هللادبع

 ۵۰۱ زيرح وبأ -يدزألا نيسح نب هللادبع

 ۳۹۲ يربقلا ديعس نب هللادبع

 ۲۳۱۳۰ ۳ بیبش نب هللادبع

 ۰۱6۳ ۰۱۰۶ يرصلا حلاص نب هللادبع

۶4 ۲۲ ۰۹۸۲ ۰040 ۵۷۷ 

 وبآ = لهس نب نمحر لادبع نب هللادبع
 ۶۱۵ یلیل

 سسيوأ نب هلادبع نب هللادبع

 ۱۷۳ يحبص الا

 ۵۰۶ ۳ ةعيط نب هللادبع

 0 ئراقلا نب ورمع نب هللادبع

 0۱۷ بهو نب هللادبع

 ۱9۸ فسوی نب هللادبع

۷۳۱ 

 ل55 لى لال ريمع نب كلملادبع

۱۳۰ 

 ۲0۸ يرصبلا يكتعلا روث نب هللاديبع

 ۵ ۳ یریراوقلا ةرسيم نب رمع نب هللاديبع

 ۱0۸ يملسلا ناوزغ نب ةبتع

 ١٠١ ع يمرادلا ديعس نب نامثع

 ۳۰۸ نالجع

 2۸۳ حابر يبأ نب ءاطع

 ۳۳۲ بئاسلا نب ءاطع

 ۲۰۷ ۰۱۲۲  فافخلا ملسم نب ءاطع

۱ ۵۸۸ 

 0۷ نادعم نب ريفع

 ET سوأ نب ةبقع

 ۱۹۵ يدعحا ليقع

 ۲٥١ كردم نب ليقع

 ۲ و راطعلا ءالع

 ٠١5 ةحلط يبأ نبا-ةحلط یبآ نب يلع

 ۵۷۱۰۲۵  دقاو نب نيسحلا نب يلع

 ۵۱ 5535 ناعدج نب ديز نب ىلع
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 ۱30 يئادصلا ديزي نب يلع

 ۲۳ ۵ يميتلا ربمع نب ةرامع

 ۳۳۰ ناطح نب نارمع

 متعج نب رمع ۱۳۵



۷۳ 

 ۱5۹ رکاش نب رمع

 وب = يسنعلا دوسالا نب ورمع

 ۳۹ ضایع

 10۷ ۹ ةيراج نب ورمع

 ۹۸ ثراحلا نب ورمع

 ۱۷ بیعش نب ورمع

 وبأ = يعيبسلا هلادبع نب ورمع
 ۵۲ قاحسا

 ۳:۱ دیبع نب ورمع

 ۲۷ زينك نب رحب نب يلع نب ورمع

 ٤0 ئراقلا نب ورمع

 ۲۰5 ىلجبلا ةيواعم وبأ = ىنهدلا رامع

 ۲۸۱ يرهفلا هللادبع نب ضايع

 ةدابع وبأ- ةورف نب نم رلادبع نب ىسيع

 ۲0۹ ىفرزلا

 ۳۸ ینالقسعلا هلادبع نب یسیع

 ( ف )

 ۳۲ یسوم نب لضفلا

 ۳.۸ يعازخلا نامیلس نب حیلف

 (ق)

 ۳۶ ء كلام نب مساقلا

 ۵۸۲ ۷ عیبرلا نب سيق

 (ك)

 ۱۷ هللادبع نب ريثك

 مهل مجرتملا مالعألاو ةاورلا سرهف - ةماعلا سراهفلا

 0*0 ماشه نب ريثك

 ۳۱ نسحلا نب سمهک

 ( ل )

 4۹۹ ۵0 ماس يبأ نب ثيل

 ۲۳۸۰۲۱۰۰۱٦٤۲  ميلس يبأ نب ثيل

 ۲۹۲۳ ۰۲۰ دعس نب ثيللا

 (م)

 ۳: يملسلا ثراحلا نب كلام

 ۱۷ ةلاضف نب كرابم

 ۶۹۹ حابص نب ىنثملا

 ١7/558151 ديعس نب دلاح

 ۱۱۳ رج نب دهاج

 ۳۸۸ يدع يبأ نب ميهاربإ نب دمحم

 ۳ صفح يبآ نب دمحم

 ۳۹۱ رشعم يبأ نب دمحم

 0۷۵ متاح وبأ = يزارلا سيردإ نب دمحم

 ۲ ۳ يدنكلا ربشب نب دمحم

 0۰۲ ركب نب دمحم

 ۳۸ ۹ يماطلا رانید نب دمحم

 هالو 6 يلوحكملا دشار نب دمحم

 ۱۷6 رجاهلا نب ديز نب دمحم
 ۱۲۳ ۷۱ ةقوس نب دمحم

 ۱۹3 يدسالا مساقلا نب دمحم
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 o۲ يرهزلا

 ۳۸ نالجع نب دمحم

 رفعج وبأ = قارولا يلع نب دمحم
 Yo قارولا

 ۰۲۰۲ ۰۱۷ ةمقلع نب ورمع نب دمحم

CTO ۲ ۷ ۳ 

 ۸۰ ۳۳ عابطلا نب یسیع نب دمحم

 ۲۵۰۵ ۰ يصيصلا ريثك نب دمحم

 Yo يناسقرقلا بعصم نب دمحم

 ۱۶۰ يعافرلا ديزي نب دمحم

 1۱۷ ۱ يلهذلا ىيحي نب دمحم

 ۳۹۳ نالیغ نب دومحم

 هالا ركب نب ةمرخم

 ۳10 يدهنلا دشار نب لو

 ۱۰۱ نایرلا نب رمتسلا

 ۲۳۸۱ عدجألا نب قورسم

 1 ۹۲ دعس نب ةدعسم

 داربلا يئالملا یضلا ناسيك نب ملسم

 11۸ ۲ روعألا

 ٤٤ عفار نب بيسملا

 ۳۳ فيرط نب فرطم
 ۲۲۰۰۱4۵ ۰۱۳  ملاص نب ةيواعم

29۷۷ 

 ۲۸ یسبعلا ةيواعم

۷۳۳ 

 0۵۷۹ ينهدلا رامع نب هیواعم

 ۳۷۵ 1۹۱  يميتلا نامیلس نب رمتعم

 ۲۳۳ ۱ رمعم

 ۳۹۲ یسیع نب نعم

 ۳۷۱ یبضلا مسقم نب ةريغم

 ۱۱ ةرضن وبآ = كلام نب رذنلا

 ۱:۹ رمتعلا نب روصنم

 ۲۱۱ ٠ ورمع نب لاهنملا
 ۳۳۸ بيبح نب رصاهلا

 ۳9۰ يدهم يبا نب يدهم
 ١1 يزارلا رمع يبأ نب نارهم

 5١ يرصملا ةملس نب ىسوم

 ٤١ لهس نب ىسوم

 ۳. يدبرلا ةديبع نب یسوم

 ةفيذح وبأ - دوعسم نب یسوم

 ۳۳۷ يدهنلا

 يليدلا ةرسيم نب یسوم

 ۱56 ءاقسلا ميهاربإ وبآ = دیز نب نومیم

۱۷۳ 

 ۳۲۷ ةزمح وبآ نوعالا = باصقلا نومیم

 (ن)

 ۳۲۱ ديزي نب عفان

 ۱۹۳ يدنسلا نمحر لادبع نب حيجن

 ۱۳۳ ليعامسإ نب رضنلا

 ۳۸۸ لیمش نب رضنلا
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 ١ 4١٠16 رمع وبأ نهرلادبع نب رضنلا
 0۷۸ رذنملا نب نامعنلا

 (ه)

 ۳۰ يدوالا لیبحرش نب ليزملا
 ١١6 رامع نب ماشه

 €10 ريشب نب میشه

 ۳۱ نازولا لاله

 Yo نارمع نب مثيفا

 ( ور

 ۱6۱ -يركشيلا- هللادبع نب حاضولا

 ١6 ءاطع نب نيضولا

 ٠١١ يساؤرلا حارخا نب عيكو

 51۰ روث يبأ نب ديلولا

 ۱۹۰ A۲ )۵ ملسم نب دیلولا

۳۳۹ 

 هاله ماشه نب ديلولا

 ۱۷ يطساولا هیقب نب بهو

 ( ي )

 1۹۹ يرقنلا جاجحلا يبآ نب ىيحي

 ۳۳۸ ريثك يبآ نب ىيحي

 E17 عاطملا يبأ نب ىيحي

 40 ةسينأ نب ىيحي

 ۰۲۹ ۰۲۵۷  ىيقفاخلا بويأ نب ىيحي

CAA ۰۵ 
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 ۰۲۳۸ ۰۱6۱ ينامحلا ديمحلادبع نب ىيحي

 م

 ۵ ريكب نب هللادبع نب ىيحي

 ۲:۱ بهوم نب هللا ديبع نب ىبحي

 1۳ دیمخادبع نب يلع نب ىيحي

 0/4 ىميتلا ىبحن نب ییج

 ها بيبح ىبأ نب ديزي

 ۱۳۹ ۶ یبحرلا رب نب ديزي

 ۱۹۲ یشافرلا ديزي

 ONO ۲ 6 ۵ عیرر نب ديزي

 ۰۱۲۲ داحلا نبا = داملا نب هللادبع نب ديزي

۱۳۹۸۳ 

 ۳۳۸ یرکشیلا ءاطع نب ديزي

 ۳۶:۸ ضايع نب ديزي

 ۳۳۹ يرهزلا دمحم نب بوقعی

 1۷ بابخ نب سنوي

 ینکلا

 ۱16 دیز نب نومیم = ءاقسلا ميهاربإ وبآ

 ۳۹۳ رهزالا وبآ

 نسب ورمع = يعيبسلا قاحسا وبآ

 وه هللادبع

۲۳ ۲ ۶ ۵ 0190 

 ۲ ۱ سیعالا وبآ

 ۱۹۸ نالجع نب یدص-یلهابلا ةمامأ وبا
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 ۱۰۷ 5 ينابعشلا ةيمأ وبأ

 سيوأ نب هللادبع نب هللادبع = سيوأ وبأ
 ۲۱۳ ۳ يحبصألا

 ۳۱6 نارمع يبآ نب ديعس = يرتخبلا وبأ

 ۰ شايع نب ركب وبآ
 +٠١ يزارلا متاح وبأ

 نب ىسوم = يدهنلا ةفيذح وبأ
 ۳۳۷ دوعسم

 نیس نب هللادبع = رسیرح وبأ

 0۰۱ يدزألا

 ۷ زينك نب رجب

 ۳ ۰۸ ۷ نومیم = ةزمح وبآ

 ۱۳ يصمحا دیود وبآ

 ۲۸۱ ۷۸ یبزلا وبآ

 ۱5۵ ۰ نابژرلا نب دیعس = دعس وبآ

 010 مشاه نب ىلوم ديعس وبأ

 ١07 نارهم نب عيفر - ةيلاعلا وبأ

 نمحرلادبع نب ىسيع = يقرزلا ةدابع وبأ

 ۲۵۹ ةورف نبا

 ۲۰۸ یروبحیلا ءاطع وبآ

 ۱۶۱ يركشيلا هّلادبع نب حاضولا=ةناوع وبأ

 ۲۵۰ هللادبع یبآ نب هللادبع = نوع وبآ

 ۳۰۹ دوسألا نب ورمع = ضايع وبآ

Yo 

 ۱۹۸ روزح = بلاغ وبآ

 نب نهرلادبع نب هلادبع = ىليل وبا
 6 ۵ لهس

 نب لیعامسا = يفوكلا دمحم وبأ
 0۷۸ عيمس

 0/5 يوحنلا ذاعم وبأ

 ٠١5 ینهدلا رامع = يلجبلا ةيواعم وبا

 ۳۷۰ يلظنحلا بيلك نب دايز = رشعم وبأ
 ۳۸۰۱۹۳  يدنسلا حيجن = رشعم وبأ

 ۱۳۰ ةريغملا وبآ

 ۲۱۱ لاهنملا وبأ

 ۱۰ ديزي نب دمحم = ماشه وبأ

 ١ لئاو وبأ

 ءانیالا

 ۱۳۹ يمدقلا ركب يبأ نبا

 ۳۰ بئذ يب نبا

 ۱۰ يلع = ةحلط يبآ نبا

 نب دمحم - باهش نبا يخآ نبا
 ۰۳۱ هللادبع

 EA 1٩۹۱ ۳ قاحسإ نبا

 ۳۹۳ جیرج نبا

 ۵۷۷ ۱۱۸ (يريطلا خیش) دیم نبا

 ۳۳۳ ناوکذ نبا

 ۳ ليقع نبا
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 ۱۳۳ كرابلا نبا

 ۱۹۵ دنرم نبا

 ۳۳۵ سادرم نبا

 ۱۲۳ ۰۱۲۲ هللادبع نب ديزي = داها نبا

١7 

 باقلألا

 YAO ۵ شمعألا

 ۳۷ ةزمح وبآ  روعالا

 ۳۹۰ راشب نب دمحم - رادنب

 ۲:۵ ميهاربإ نب دهآ = يقرودلا

 0 يرهرلا

 ۱۱ ةرعرع نب دلاخ = يمهسلا

 ۹۲ يبعشلا

 نوسميم نب رمع نب صفح - خرفلا
 ۱۷ یندعلا

 ا

 1۲. یناسقرقلا



 ۷۳۷ دئاوفلا سرهف - ةماعلا سراهفلا

 دئاوفلا سرهف -4

 ءارمأ :دوصتلا نأو .#مكنم رمألا اولوأو# :-لاعت- هلوق نم دارا نایب -

 ال هنآ نايبو لک ينلا باحصأ وأ .هقفلاو ملعلا اولوأ وأ دایک هللا لوسر ايارس

 ۰۱-۱۱۰ لاوق ألا هذه نيب ضراعت

 ۱۰۱ يردخلا ديعس يبأ نع يوارلا يدبعلا ةرضن يبأب فيرعتلا -

 ول هللا لوسر مكيف نأ اوملعاو# :-ىلاعت- هلوق يف دراولا تنعلا ىنعم نایب -

 ۱۱ ه4متنعل رمألا نم ريثك يف مکعیطی
 0000 نيفورعملا ةاورلا دحأ «ثايغ نب صفح مسا طبض -

 نیعباتلا دحأ «ليقع نب دمحم نب هللادبع يف ملعلا لهأ لاوقأ نم حجارلا نايب -

 ١6١ ۳ ثيدحلا نسح قودص هنأو

 نايبو -يراخبلا خویش دحأ- يرصلا حلاص نب هللادبع يف مالكلا ليصفت -

 ۶۱۲ و ۳۵۷و ۳۱۰-۳۱۱و ۱۲4-۱۷۰و ۱2۳-۱6 ۰ 6 هيف حجارلا لوقلا

 ۵۷۷ و

 ۱۰ كلذ لیصفت يف ملعلا لهآ لاوقآ رکذو «هنم

 وأ- ثیدحتلاب حرص اذإ الإ .ةصاخ دهاجم نع هثيدح لبقی ال شمعالا -

 يبآو «ميلس يبأ نب ثيل نع هلمح امنإف ؛دهاجم نم هعمسي ملام نأ نايبو «-عامسلا

 ۱۰ ۱ دهاجم نع «تاتقلا ىيحي

 تبثأ نم وهو «هطالتخا لبق يعيبسلا قاحسإ يبأ نع ىور يروثلا نايفس -

 ۱۱۰ هيف سانلا

 ١١١ هطالتخا دعب يعيبسلا قاحسإ يبأ نم ةدئاز يبأ نب ايركز عامس -



 دئاوفلا سرهف - ةماعلا سراهفلا ۷۳۸

 ۲۳ و ۱ كلذ نایبو «هكردي مل ناو

 هللا يضر- يلع رثأ حيحصت يف امهمهو نايبو «يهذلاو مكاحلا ىلع كاردتسا -

 ۱ سنخلا ريسفت يف -هنع

 ۱۱۲ قيثوتلا يف یلجعلاو نابح نبا لهاست نایب -

 كرابت- قحلا لوق ريسفت يف ملعلا لهأو -مهنع هللا یضر- ةباحصلا فالتخا -

 ۰-۱۱۲ نيريسفتلا نيب ضراعت ال هنأ نایبو «(سنخلاب مسق ةأ الف :-ىلاعتو

 «لاوقآ ىلع نوعالا ريسفت يف مهدعب ملعلا لهأو ای ينلا باحصأ فالتخا -
 ۲-۱۱۸ اهنیب ضراعت ال هنأ نایبو

 يضر- بلاط يبآ نب يلع نم يكملا ربج نب دهاجم عامس رکنآ نم ىلع درلا -
 ۱۱۳ هنم هعامسو هل هکاردا نايبو «-هنع هللا

 ۱۱۳ هبحاص وه نم نایبو «ةاورلا ضعبل بقل (كمح) -
 ضعب رکذو «لاح اهنع ءانغتسالا نكع ال هنأو «ةيبرعلا ةغللا ملعت ةيمهآ نایب -

 ۸-۱۱۹ ددصلا اذهب يعفاشلا مامالا ررد

 هامهمذو «فالتخالاو قرفتلا نع يهنلاو .-ىلاعت- هللا لبحب ماصتعالا بوجو -

 باتکلا عوضوم لصأ هنأو «اّریبک امامتها بناجلا اذهب -هللا هحر- فلؤملا مامتهاو

 ۹-۱۳۸ هبلو

 ۱۳۱ ينابلألا مامالا انخیشو يهذلاو مكاحلا ىلع كاردتسا -

 ۱۵۵و ۱ هطبضو همسا نایبو «يراخبلا خویش ضعبل بقل (نادبع» -

 ۱ ۱ دهاوشلاو تاعباتملا يف هب دهشتسي ال بذكلاب مهتلا -

 ۷٤او ۲۶۷و ١ همسا نايبو «نیروهشلا ءاملعلا ضعبل بقل (نيطم) -

 ۱۲ هبيوصتو «(متاح يب أ نبا للع» باتك عوبطم يف عقو يعبطم أطخ نايب -

 ۱۲ نيعباتلا رابک دحآ شیبح نب رز مسا طبض -

 ۱۲۵ هبیوصتو «مکاحلل «كردتسلا» يف يعبطم أطخو طقس دوجو ىلع هیبنتلا -

 ۱۳۵ حیحصتلا يف مكاحلا ىلع كاردتساو بقعت -
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 ۱۳۹ هطبضو يناتسهقلا دمحم يبآ مسا نايب -
 ۱۲۹ هباوص رکذو مصاع يبآ نبال «ةنسلا) باتک عوبطم يف عقو فیرح نایب -

 هيلع قلعلا هل هبنتي مل «ةضفارلا ىلع درلاو ةمامإلا» باتک يف عقو طقس نایب -

۱۳۹ 

 مدعل «ةحیحصلا» يف -هللا همحر- ينابلألا مامالا انخیش ىلع كاردتساو بقعت -

 ۱۳۰ مکاحا دارم هنيبت

 ۱۳۲ ةجردم «اوسفانت ال» :هظفل نأ نایب -

 نأو يريهزلا ريمس قيقحت «درفلا بدألا» باتک عوبطم يف عقو فیرحت نایب -
 ۱۳ كلذ ىلع هیبنتلا هتاف لضافلا هققحم

 ةعيهل نبا ثیدح دیج نم يهو «ةلوبقم ةعيط نبا نع ديعس نب ةبيتق ةياور -
 مآ هحيحصو

 يبأل «يلاوعلا خويشلا نع ةاقتنملا دئاوفلا» باتك ققحم ىلع كاردتساو بقعت -

 ۱۳۸ يركسلا يبرحلا رمع نب يلع نسحلا
 نايبو «#اًميقتسم يطارص اذه نأو# :-ىلاعت- هلوق يف میقتسلا طارصلا ريسفت -

 ١8-١67  داضت الو لاوقألا كلت نيب ضراعت ال هنأو .كلذ يف ءاملعلا فالتخا

 ۱۹۰و ۱۵۱و ۹ یهذلاو مكاحلا ىلع كاردتساو بقعت -

 ههبنت مدعو «ةنسلا» باتکل يريصبلا روتکدلا ةعبط يف أطخو طقس عوقو نايب -

 1۷۸و 1۷۳و 1۸۸و 1۷۹و ۳۷ ؛و ۳۵۰۳و ۳۳۷و ۱٩۱و ۱۵۱و ۵ كلذل

 7-۱۷ -هللا همحر- ةيميت نبا مالسالا خیشل ةدئاف -

 عدبلا :اهب دارلا نأ نایبو ««؟لبسلا اوعبتت الو# :-لاعت- هلوق ريسفت -

 ۸-۱۹ تاهبشلاو

 ۱۵۱ هباوص رکذو ««نایبلاو فشکلا» یلعثلا باتک يف يعبطم أطخ عوقو نايب -

 ۱۲ هطبضو ةيلاعلا يبآ مسا نایب -
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 ريخ هب هللا دارآ نم ةمالع نایب يف همالك رردو «يرجآلا مامإلا دئاوف ررغ نم -

 ١ ؟

 ١ هطبضو يراوخا يبأ مسا نایب -

 -(ةنسلا» -اذه انباتكل- يريصبلا روتكدلا ةعبط يف يعبطم أطخ عوفو نایب -

 ۱۷۳و 9١5١و ۱۱۸و ۱۲۳و ۶

 روصقو «يوغبلا مساقلا يبال (ةباحصلا مجعم) باتک يف فیرحت عوقو نایب -

 ٥ كلذل ههبنت مدعل هيلع قلعملا
 ۱ ١1و ۷ قیئوتلا يف نابح نبا لهاست ىلع هیبنتلا -

 نایبو ؛«نيمثلا هزنك» يف يرامغلا ءاطخآ ضعب ىلع ينابلألا انخیشل بقعت -

 9 هفارحناو هذوذش
 ينارادلا دسأ نيسح ىلع -هللا همحر- ينابلألا مامإلا انخيشل كاردتساو بقعت -

۱ ۷ 

 ٤۱1و ۸ يمثيه لا ظفاحلا ىلع كاردتساو بقعت -

 ۱5۸ ناوزغ نب ةبتع نم عمسی  ةلبع يبأ نب میهاربا -

 ۱۹ هنایبو .دحاو ثیدح یوس ينالث ثيدح «يذمرنلا ننس » يف سيل- |

 قلعملا ةلفغو «ةطب نبال ؛ةنابإلا» باتك عوبطم يف اعقو فيرحتو فيحصت نایب -
 YoY-Yolg ۲۶۳و ۲۶۱و ۲۳۵و ۲۰۸و 48 كلذ نع

 نايبو ««لامكلا بيذهت» ىلع هقيلعت يف فورعم داوع راشب روتكدلا أطتخ -

 ١ هنم باوصلا

 ۱-۱۲۲ هب لمعلا بجي هنأو ءةجح يفلسلا جهنلا نأ نایب -

 ۱ رتاوتم «ينرق سانلا ربخ» ثيدح نأ ىلع هیبنتلا -

 1٤ يلهابلا ةمامأ يب بأ نم عمسي مل طباس نب نمحر لادبع -

 6٤-۱1٥ زیربح نب هللادبع مسا طبض -



 ۷:۱ دئاوفلا سرهف - ةماعلا سراهضلا

 ۱۰۵ربلادبع نبال «هلضفو ملعلا نایب عماج» باتک عوبطم يف عقو فیرحت نایب -

 ١ يدع نبال «ءافعضلا يف لماكلا» باتك عوبطم يف عقو فيرحت نايب -

 ۱۹1 ةويح نب ءاجر مسا طبض -

 ۱۷ «نافهللا ةثاغإ» هباتک يف ةيزوخا ميق نبا مامجال مهو نایب -

 هيلع قلعملا تاف «يعفاشلل «ةروثأملا ننسلا» باتك عوبطم يف عقو فيرحت نایب -

 ۱۹۷ هل هبنتلا

 ۱۷۰ ةحلاص ةينلا تناك ولو ؛اعرش ةركنم رافکلا ةهباشم -

 ۱۷۳ «راتسالا فشک» يف طقس عوقو نایب -

 ۱۷۳ «ةحیحصلا» يف يعبطم أطخ عوقو نایب -

 ۱۷ يعبضلا رماع نب دیعس مسا طبض -

 ۱۷ ملسم لاجر نم ةقث وهو «ةيقب نب بهو بقل (نابهو) -

 .بشوح نب رهشو «مارهب نب ديمحلادبع يف ملعلا لهأ لاوقأ فالتخا نایب -

 ۷-۱۷۸ كلذ نم حجارلا رکذو

 ۱۷۸ «ةذقلاب ةذقلا وذح» :ِةلَك هلوق ینعم نایب -

 نایبو «ةدحاو الا رانلا يف اهلک» يي ینلا لوق يف يرثوكلا نعط ىلع درلا -

 ۱۸۱ ةنسلا لهأ ىلع هلماحتو كلذ يف هذوذش

 ۱۸۲و ۱۸۱ طوؤنرألا بيعش ىلع ينابلألا مامإلا انخيش نم كاردتساو بقعت -

 ۱۸۲ بهذلا سیلو «ةلادعلاو ةقثلا ثيدحلا ةيوقت يف ةدمعلا -

 فیعضت يف ریزولا نباو مزح نبال مالک ىلع ينابلالا مامالا انخیش بقعت -
 ۱-۱۸۲ «ةدحاو الإ رانلا يف اهلک» :ةظفل

 لضافلا خیشلا مالک لقنو .«ةدحاو الا رانلا يف اهلک» :265 هلوق ینعم نایب -

 ۳-۱۸۵ هيلع ينابلالا مامالا انخیش ءانثو «كلذ ريسفت يف يلبقلا حلاص

 ۱۸۵ ةدايزلا هذه رکنآ نم نیرصاعلا باتکلا ضعب ىلع درلا -

 ۱۸۵ فالتخالا ینعم نایب يف ةيميت نبا مالسالا خيش دئاوف نم یرخآ ةدئاف -



 دئاوفلا سرهف - ةماعلا سراهفلا ۷:

 ۱۹۱ ينابلالا انخیشو یهذلاو مكاحلا ىلع كاردتساو بقعت -

 ۱۹51و ۱۹۲ و ۱ ینابلألا انخیش ىلع رخآ كاردتساو بقعت -

 ۱۹۸ ةمامآ يبآ نع فورعلا يوارلا -روزح- بلاغ يبآ يف حجارلا يأرلا -

 هبیوصتو «ةعامجلاو ةنسلا لهآ داقتعا لوصأ حرش» عوبطم يف فيرحت عوقو -

۹ ۲۰۲ 

 ضعب نایبو «:ةسسؤملا عبط «دمحأ دنسم» ىلع قلعلا ىلع كاردتساو بقعت -

 ۳۰۰ هماهوآ

 هنع یورو هکردآ هنأو يلهابلا ةمامآ يبآ نع میلس نب ناوفص ةياور تابثإ -

 ۲.۰ مهضعبل افالخ

 هيف باوصلا نايبو ««ةنسلا» انباتکل يريصبلا روتکدلا ةعبط يف فیرح عوقو -

 ۳۶۳و ۳۲و ۳۳۸و ۲۳۷و ۳۳۵و ۳۲و ۳۲۲و ۲۵۸و ۲۶۷و ۲۶1و ۰

 ۵۰۱۳و ٤٤او ٥٤٤و ۳4و 1۲۸و 4۱6و 2۱۰و ۳۸۰و ۳۷۳و ۳۵1و ۳4و

 1۷۹و 18۲و ۲۰۳و ۵۸5و ۵۲۷ و

 هتفلاو هطلغ نايبو قارتفالا ثيدحل هفیعضت يف عدتبلا يرثوكلا ىلع درلا -

 ۳۰۳ نيققحملا ةمئالاو نیئدحما ءاملعلل

 «یقارتفالا ثیدح يف مهل عفو مهو يف يناكوشلاو ينولجعلاو يواخسلا بقعت -

 ۳ هبیوصتو

 نوکن يك هنم ةيلاغ ةحيصنو «-هللا هحر- يرجالا مامإلل ادج ةزيزع ةدئاف -

 ۳۲۰ ةيجانلا ةقرفلا نم

 1 ريبج نب ديعس نم ىنهدلا رامع عمسي مل -

 -هللا هددس- ناملس لآ نسح نب روهشم لضافلا انيخأ ليهجت ىلع بقعت -

 ۲ »۰۹ تاقثلا نم هنأ نایبو ءيركبلا ءابهصل ا یبال

 ۳۰۸ يراخبلل «ریبکلا خيراتلا» باتک عوبطم يف فیحصت عوفو -



 VEY دئاوفلا سرهف - ةماعلا سراهفلا

 ىتلا ثيداحألا لك «امهيحيحص» يف -ملسمو يراخبلا- نامامإلا بعوتسي مل -

 2 امهطرش ىلع وه ام اريثك اكرت لب ءامهطرش ىلع
 ةنسو یتنسب مكيلعا :-هنع هللا يضر- ةيراس نب ضابرعلا ثيدح ةحص نایب -

 نم ىلع درلاو .هب جاجتحالاو هحيحصت يف ملعلا لهأ مالک لقنو «...نیدشارلا ءافلخلا

 ۲۲۷-۲۲۸ و ۲۱۸ -۲۱5 هدرو همالك ضقنو «نیرصاعلا ةلهجلا ضعب نم هيف نعط

 رصع يف ناك نإ امیس ال هدیفتو هعفنت ام وار نع تاقثلا ةياور نأ نايب -

 ۲ ۸-۱۹ ةيثيدحلا ةدئافلا هذه ليصفتو «نيعباتلا

 ۲۳۱۹ ۱ فالتخالا مذ يف ةيزوجلا ميق نبا مامالل ةيبهذ ةملك -

 ۳۳۰ هکاردتساو ءيرجآلل «ةعیرشلا» باتک عوبطم نم طقس عوقو نایب -

 مولع نم ملسلا هجاتح ام نايب يف يرجالا مامالا دئاوف نم ىرخأ ةدئاف -

۲۲۲-۱ 

 ةنسلاب كسمتلا ىلع ضحلا يف -هللا همحر- ينابلألا مامالا انخیشل ةيلاغ ةملك -

۳۳ 

 نب ضابرعلا ثيدح قرط ضعب لالعا يلبنخا بجر نبا ظفاحلا ىلع درلا -

 ۳۳ عاطقنالاب ةيراس

 افالخ هکردآ هنأو «ةيراس نب ضابرعلا نم عاطلا يبأ نب ىيحي عامس تابث| -

 ۳۲ صضعبلل

 ۲۲۵ مهربغ يف فیعض .ماشلا لهأ نع یور اذإ «ةقث شايع نب لیعامس| -

 1۷۱و 111و 66۰و ٤و

 ۳۳۲ هطالتخا لبق بئاسلا نب ءاطع نم ديز نب دامح عامس -

 ۳۳۹ الیدعتو اًحرج هتجرد رکذو هطبضو «ةیرهازلا يبأ مسا نایب -

 ۳۳۸ همسا نایبو «هتاورو ثيدحلاب ملعلا لهأ ضعبل بقل (ةداجس» -



Véدئاوفلا سرهف - ةماعلا سراهفلا  

 كلذ يف ملعلا لهآ لاوقأ ركذو ءائيش دوعسم نبا نم عمسي مل عفار نب بيسملا -
۳۹ 

 ۱: زیزعلادبع نب رمع كردي مل يعطقلا مزح يبأ نب مزح -
 يف «(ةمصاعلا راد ط- ةنسلا» ىلع قلعملا يريصبلا روتكدلا روصق نایب -

 ۲٤۷ هيلع درلاو -فنصملا خيش- سالفلا يلع نب ورمع هتفرعم مدعو «جيرختلا

 ۳:۹ هبیوصتو «ينارطلل «ریبکلا مجعملا» عوبطم يف عقو فیحصت نایب -

 ۲۸۳و

 ناسو -هنع هللا یضر- يلامثلا ثراحا نب فيضغ , حر م بنا طبض -

 ۲:۹ هيف حجارلا

 ۳5۱ الیدعتو اًحرج هتجرد رکذو «هطبضو «سيعألا یبآ مسا نایب -

 ۳۹۱ هبیوصتو «ءایلوالا ةيلح» عوبطم يف عقو فيرحت ىلع هیبنتلا -

 ةفرعم هتاف ثیح ؛«ةنسلا» ىلع قلعلا يريصبلا روتکدلا هيف عقو رخآ روصق -

 تاقلا خویشلا نم هنأ نایبو «كلد ضقنو .-قارولا يلع نب دمحم- فلؤملا خيش

 o۲ نيفورعملا

 Yo هبقعتو هيلإ راشملا روتكدلا هيف عقو رخآ مهو نايب -

 0۹ الیدعتو اًحرج هتجرد ركذو «يراصنألا ةدابع يبأ مسا نايب -

 5 يربقملا ديعس يف سانلا تبثأ بئذ يبأ نباو دعس نب ثيللا -

 5١ كلذب اهتيمست ببسو ءاهمسا طبضو ةفححلاب فيرعتلا -

 اهتفالعو ةنسلا لوح ةيزوجلا ميق نبا مامؤلل ادج تاعفان تايلاغ تاملك -

 ۲۰۲-۲۷۸ كلذ لوح ةدراولا تاهبشلا نم ريثك ىلع درلاو ءاهعاونأ ركذو «نآرقلاب

 نم ىلع درلاو .هل هكاردإو لبج نب ذاعم نم عدجألا نب قورسم عامس تابثإ -

 ۱-۲۸۳ كلذ فالخ معز

 يف ملسم مامإلا طرشو «ةرصاعملاو ءاقللا يف يراخبلا مامالا طرش نایب -

 ۲-۲۸۳ كلذ نم حجارلا نایبو ةرصاعلاب ءافتکالا



 ۲۸۵ شمعالا ثيدحب سانلا ملعآ يروثلا نایفس -

 ۳۸۸ هيبأ نم عمسی مل دوعسم نب هللادبع نب ةديبع وبأ -

 ةملك طبض يف «ةنسلا» باتك ىلع هقيلعت نم يريصبلا روتكدلا أطخ نايب -

 ۲۳۸۸ كلذ نم باوصلا نایبو «(ذاذجلا)

 ضئاحلا ءاضف نم ةمكحلا نایب يف ةيزوجلا میق نبا مامالا نم ةزيزع ةدئاف -

 ۳۸۹ ةالصلا نود موصلا

 لبق هنم اوعمس ذإ ؛هنع مهريغ ةياور نم لدعأ ةعيهل نبا نع ةلدابعلا ةياور -

 ۳۹۰ ۱ هطالتخاو هتک قارتحا

 ۳۹۱ ينابلالا مامالا انخیش ىلع بقعتو كاردتسا -

 ضیرعتلاو «نيلو فطلب بینأتلا :میلعتلاو ةوعدلا يف ةيوبرتلا بیلاسالا نم -

 ۲۹۱ حیرجتلاو حدقلا نود ملعتلاب

 هبیوصتو «رجه راد ط- ةياهنلاو ةيادبلا» باتک عوبطم يف عقو فیرح نایب -

۳۹۷ 

 باوصلا رکذو «هيلع درلاو «جیرختلا يف «دنسلا» ىلع قلعملل رخآ مهو نایب -

 سو كلذ نم

 ديمح نب لیلا دبعل هلیهج يف يسافلا ناطقلا نبا ىلع كاردتساو بقعت -

 ۳۱۱۳۰ يرصملا ةملس نب یسومو

 ۳1۲ هبيوصتو «هجام نبا نئس» يف فيرحت عوقو نایب -

 ۳۱ بلاط يبأ نب يلع نم عمسی  -زوریف نب دیعس- يرتخبلا وبأ -
 باوصلا ركذو «يدحاولل «لوزنلا بابسآ»و ««كردتسلا» يف عقو فيرحت نایب -

 €1 همم

 عوبطلا «یذمرتلا ننسا يف طقس دوجو نایب -
۳۱ 

 ماممال نيتم يملع ليصأت رکذو ؟ةیافک ضرف مآ نيع ضرف داهجلا له -
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 هماكحأ لصف ثيح «هباتک يف هللا هرکذ يذلا داهجلا ضرفل نيبملا وه ةَ ینلا -

 ۳۲۵-۳4۹ هب ةقلعتلا ماكحألا نم كلذ ريغ ىلإ «نم یلعو داهجلا بجي یتم رکذو هاهتیبو

 قیقد نباو ربلادبع نبا ىلع درلاو «ةشئاع نم ناطح نب نارمع عامس تابث] -

 ۳۳۰ اهنم هعامس یفن نمت مهریغو ينامكرتلا نباو «دیعلا

 ۳۳۳ يقهيبلل «یربکلا نتسلا» يف طقس عوقو نايب -

 ؟ةرخآأب مأ ؛هطالتخا لبق يعيبسلا قاحسإ يبأ نم فيرط نب فرطم عمس له -

 ۳۳ همسا طبض نایب عم

 ۳۳۵ هطالتخا لبق يعيبسلا قاحسا يبآ نم يضاقلا هللادبع نب كيرش عامس -

 هل ناف ءيش نم متمنغ امنأ اوملعاو :-یلاعت- هلوقل نیبلا وه ینلا -

 هللا لعج ثيح ««6لیبْسلا نباو نیکاسلاو یماتیلاو یبرقلا یذلو لوسٌرللو هسّمخ

 «هباتك يف اهمسقب رمأي ملف ءاهسامخأ ةعبرأ نع تكسو «مهامس نیذلل ةمينغلا سُمخ

 ۳۰-۳۵۵ هتنسب و هللا لوسر كلذ نيبف «يه نمل نيبي مو

 ۲۳۱ هکاردتساو «راثالا يناعم حرش» عوبطم يف عقو طقس نایب -

 ۳۵۲  ًالیدعتو اخرج هلاح رکذو يدبرلا ثايغ نب دحاولادبع مسا طبض -

 لبق يريرجلا سايإ نب دیعس نم ةيلع نبا لیعامساو لضفلا نب رشب عامس -
 1۷۸ ۳ ١ هريغت |

 .جيرختلا ءانثأ ماهوألا ضعب يف «رانيد فلالا ءزج» ىلع لضافلا قلعملا عوقو -

 ۳۵۰و ۵ اهیف باوصلا رکذو «اهیلع هیبنتلاو

 ۳3 هکاردتساو .«يعفاشلا دنسم» باتک نم عوبطلا يف طقس عوقو -

 هباتک يف ابرلا رسفي لو «هباتك يف ابرلا میرحتو عیبلا لالحا لمجأ هللا نأ نايب -

 ۶ ۱۲ -۳ ۰ هتنسب هک ىنلا هنیبو هرسفف میرکلا

 ۳ ۵ هطبضو «يناعنصلا ثعشالا یبآ مسا نایب -

 بلاطملا» باتك يف هل عقو مهو يف رجح نبا ظفاحلا ىلع كاردتساو بقعت -
 (ةيلاعلا

1Y 



 ۷:۷ دئاوفلا سرهف - ةماعلا سراهفلا

 ۳۷ -امهنع

 ۵۱۲ و ۸ هطالتخا دعب يعيبسلا قاحسا يبأ نم ليئارسإ عامس -

 ۳2۸ -هنع هللا يضر- لالب نع ةياور قورسل فرعت ال -

 هنأ نايبو ««ةنسلا» باتك ىلع هقيلعت يف يريصبلا روتكدلا هيف عقو مهو نايب -

 ؟۱۲ و ۳۹۱ و ۳۷ 49 ثيدحلا ةعانص يف ئشان

 يشيللا ىيحي نب ىيحي ريغ -فلؤملا خيش - يروباسينلا يميمتلا ىيحي نب ىيحي -
 ۳2۹۹ يسلدنألا

 ۳۷1 ةصاخ يعخنلا ديزي نب ميهاربإ نع یضلا مس ةم نب ةريغم ةياور ۱ ع ۹«

 نسح قودص هنأ نایبو «يودعلا هللا دیبع نب نایح يف یقهیبل بلا نعط در -

 ۳۱۷/۳۳۲ ثيدحلا

 ركتأ نم ىلع درلاو «هيبأ نم دوعسم نب هللادبع نب نهرلادبع عامس تابثإ -

 ۳۷۹ هعامس

 ۳۷۹ باطخلا نب رمع كردي مل دوعسم نب هللادبع نب نهرلادبع نب مساقلا -

 78٠١ هطالتخا لبق -ةبتع نب هللادبع نب نهرلادبع- يدوعسملا نم عيكو عامس -

 هيف باوصلا تابثاو ««ةبیش ىبأ نبا فنصم» عوبطم يف أطخو طقس عوقو -

۳۸۰ 

 (رکسلا مذا باتک ىلع هقیلعت ءانثأ فلخ نهرلادبع مجن روتکدلا مهو نایب -

 ۳۸۲ ایندلا يبأ نبال
 ۳۸4 هبیوصنو رجح نبأ ظفاحلل «يرابلا حتف» عوبطم يف فيرحت عوقو -

 TAS هبيوصتو يقهيبلل «یربکلا ننسلا» عوبطم يف فيرحت عوقو -

 ي يراخبلا دنع ةقلعم ةياور لصو يف رجح نبا ظفاحلا ىلع كاردتساو بقعت -

 (( هحیحص )
۳۸۹4 

 نب باهولادبعو ةبلع نبا ليعامسإو «ناطقلا ىيحيو .ثراحلا نب دلاخ عامس -
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 ۳۸۹۵ هطالتخا لبق ةبورع يبآ نب دیعس نم فافخلا ءاطع

 درلاو -هنع هللا يضر- باطخلا نب رمع نم بیسلا نب ديعس عامس تابثإ -

 ىلع قلعلا ىلع درلا اذکو !هنم هعامس مدع یعدا يذلا يريصبلا روتکدلا ىلع

 ۳۸۲۱۵ هعامس مدع يف «ةسسؤئملا عبط - دنسلا)

 ۳۸۷ لالخلل «ةنسلا» باتك نمض عوبطم دمحأ مامإلل «ناميإلا» باتك نأ نایب -

 ۳۸۸ ةبعش يف سانلا تبثآ رفعج نب دمحم -

 ۳۸۸ هبیوصتو «كلردتسلا» يف عقو فيرحت ىلع هيبنتلا -

 لهآ يلوق نم حجارلا رکذو ؟ال مآ ؛ةريره يبآ نم يرصبلا نسحلا عمس له -

 ۹-۳۹۰ كلذ يف ملعلا

 ۳۹ هطبضو «يملسلا نهرلادبع يبأ مسا نايب -

 ۳۹۹ هکاردتساو «يعفاشلل (ةروثأملا نئسلا» عوبطم نم طقس عوقو نايب :

 ةبقر ريرحتف أطخ انمؤم لتقی نمو :-ىلاعت- هلوقل نيبملا وه ايب ينلا -
 يب ينلل اهريسفت لعجف ءاهرسفي لو اهمهبأو ةيدلا ركذ هللا لمجأ ثيح 46 ةنموم

 ملعلا لهآ عامجإ نايبو «لبالا نم ةئم ملسملا لجرلا ةيد لعجو «هتنسب و اهرسفف

 ۲-۳۵ كلذ یلع

 قلعلا نأو ءيزوجلا نبال «قیقحتلا» باتک عوبطم يف فيرحتو طقس عوقو نایب -

 1۱ ۱ ةعانصلا هذه يف عئشان هيلع

 ثيدح يوار ينالوخلا دواد نب ناميلس مسا يف ىسوم نب مكحلا مهو نايب -

 5851-5157 نيكورتملا دحأ مقرأ نب ناميلس هنأ باوصلاو «تايدلا

 32 يدادغبلا دمحم نب حلاص :همساو ظافحا رابک دحأل بقل ةرزج -

 اهنآ (هدج نع هيبأ نع بیعش نب ورمع) ةخسنلا هذه يف حجارلا نأ نايب -

 “ااو 11۵و 144و ۵ اهب جتح هنأو ةنسح

 ۸ هبيوصتو «تايفالخلا» باتك نم عوبطلا يف فيرحت عوقو نايب -
 ۳١ مهب لهجلا رضي الف لودع مهلك ةباحصلا -
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 ١ دحاو سوأ نب بوقعيو سوأ نب ةبقع نأ نايب -

 4نهتدعل نهوقلطف ءاسنلا متقلط اذإ# :-یلاعت- هللا لوقل نيبملا وه ةي ینلا -

 0٥0-٤٤ ءاسنلا امل قلطت نأ هللا رمآ ىتلا ةدعلا هتنسب لی رسفف

 67/8 هبيوصتو «(«ةفرعملا راد ط- ينطقرادلا ننس» نم عوبطملا يف فيرحت عوقو -

 نايبو «مزح نبا راد ط «يمزاحلل «رابتعالا» عوبطم يف عقو فيرحت نايب -

 0 هباوص

 نأ نيلئاقلا ىلع درلاو ءريغ ال ثراولل ةيصولا تخسن ىتلا يه ةنسلا نأ نایب -

 14۸-10۲ اهنیب حيجرتلاو نيقيرفلا ججح ركذو «ثيراوملا ةياب تخسن امنإ ةيصولا

 «بيرقتلا» يف ظفاحلا لوق هدامتعا -هللا همحر- ينابلألا مامإلا انخيش بقعت -
 ۶ ۰-۵۱ ةجح ةقث هنأ نایبو ««نيل هيف قودص» :ملسم نب لیبحرش نع

 605  يراخبلا دارفأ نم وه امنإو «نيخيشلل هازع ثيدح يف يقهيبلا بقعت -
 00 ۱ هبیوصتو ءاديهمتلا» باتک نم عوبطلا يف عقو فيرحت نايب -

 ٤ هطالتخا لبق بئاسلا نب ءاطع نم ةمادق نب ةدئاز عامس -

 ماع تناك صاقو يبأ نب دعسل يي ىنلا ةدايع نأ همعز يف يواحطلا بقعت -

 06-555 عادولا ةجح ماع تناك اهنآ كلذ نم باوصلا نأ نايبو ةکم حتف

 «نيدلا دعب نم اياصولا مث «لاملا عيمج نم اياصولا لبق هب أدبي نيّدلا نأ نایب -

 V٤ هيلع مهعامجإو كلذ ىلع ملعلا لهأ قافتا رکدو

 وأ اهب يصوي ةيصو دعب نم :-ىلاعت- هلوق مومع تصصخ ةنسلا نأ نايب -

 ثلثلا ىلإ ثلثلا نود نم ناک ام یهو ؛صضعب نود ایاصولا ضعب دارا ناو #2 نيد

CVE 

 خویش نم هنأ نايبو ««يراخبلا حيحصا يف ةياور لبنح نب دمحأ ماموال له -

 ۷٦ يراخبلا

 17 یهذلاو مكاحلا ىلع كاردتساو بقعت -

 ءارو ام مكل لحأو# :-ىلاعت- هللا لوق مومع تصصخ ةنسلا نأ نایب -
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 نيتأرما نيب مرحي مو «نیتخالا نيب عمجلا هباتك يف -ىلاعت- هللا مرح دقف «مکلذ

 عسمجلا ةنسلا تمرحف 4 مکلذ ءارو ام مكل لحأو# :هلوقب زاوجلا قلطأ لب ءامهريغ

 ۹-۵۰1 اهتلاخو نيبو اهنیبو ءاهتمعو ةأرملا نيب

 ٤ ادج رصق هققحم هنأ نايبو ءاراكذتساللا)» باتك عوبطم يف فیرح عوقو -

 ۸ هصوصن طبض
 «#مكلذ ءارو ام مكل لحأو :-ىلاعتو كرابت- هلوق يف ءارقلا فالتخا نايب -

 ةزمضا مضب هر أرق رخالا ضعبلاو «ةلمهملا ءاحلاو ةزمهلا حتفب ب أرق مهضعب نأ نايبو

 ۰۸۰۰ ةلمهلا ءاحلا رسکو

 اهتلاخو ةأرملا نيبو اهتمعو ةأرملا نيب ؛ عمجلا ةمرح ىلع ملعلا له أ عامجإ نايب -

 م

 حصي ال هنأ امهاوعد يف -هللا امهمحر- يقهيبلاو يعفاشلا مامالا ىلع درلا -

 يبأ ثيدح نم الإ اهتلاخو ةأرملا نيب وأ اهتمعو ةأرملا نيب عمجلا نع يهنلا ثيدح

 ۹٤ هريغ نع حص هنأ نايبو «ةريره

 يف -هنع هللا يضر- يردخلا ديعس يبأ ثيدح هلالعإ يف يريصوبلا ىلع درلا -

 حرص هنأ نايبو !قاحسإ نبا ةنعنعب اهتلاخو ةأرملا نيبو ءاهتمعو ةأرملا نيب عمجلا

 5 ۲-٩۷ فلؤملا دنع ثیدحتلاب

 نايبو ءروكذملا يردخلا ديعس يبأ ثيدح هلالعإ رجح نبا ظفاحلا ىلع درلا -

 ۹۷ هتوبث

 ةياور -ركذلا فلاسلا- يردخلا ديعس يبأ ثيدحل فنصملا ةياور نأ نایب -

 ىلع قلعلا ءاعدإ ضقنو «ثيدحتلاب قاحسإ نب دمحم حيرصت توح ذإ ؛ةزيزع
 عقو اميف عقو هنأ نايبو «قاحسا نبا ةنعنعب اذه انثیدح فعض «ةسسولا ط- دنسملا)

 ۹۷ جيرختلا يف هروصق ببسب هيف
 ركذو «(ةيدنهلا ط- ةبيش يبأ نبا فنصم» عوبطم يف عقو فيرحت نایب -

 ۵۳۵و ۷ هنم باوصلا
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 ثيدح لالعا يف «ةرهلا ةريخلا فاحتإ» يف يريصوبلا ىلع كاردتساو بقعت -

 ۹۹ اهتلاخو اهتمع ىلع ةأرملا حاكن نع يهنلا يف ورمع نب هللادبع

 0۰۰ هطالتخا لبق ةبورع يبأ نب ديعس نم يناسربلا ركب نب دمحم عامس -

 يبأ نب ديعس نسم ةدابع نب حورو يماسلا ىلعألادبع نب ىلعألادبع عامس -

 هطالتخا لبق ةبورع
 هما

 00١ هيلع هيبنتلاو «يبارعألا نبال «مجعلا» باتك عوبطم يف فيرحت عوقو -

 هدأ هكاردتساو «ىلعي يبأل «دنسملا» عوبطم يف طقس عوقو -

 يف هطيلخت نايبو «ةسسولا ط- دمحأ دنسم» ىلع قلعملا ىلع كاردتساو بقعت -

 0۰۲ هيلع درلاو «يناربطلل دنس

 انخيش بقعت نايبو ««نابح نبا حيحص) يف تعقو ةركنم ةدايز ىلع هيبنتلا -

 ءاطخأ نع فشکلاو «ينارادلا نيسحو طوژنرالا بيعشل -هللا همحر- ينابلألا مامالا

 0۲ اهيف اعقو ةريثك
 0۰ «دئاوزلا عمج هباتک يف هل عقو أطخ يف يمثيملا ىلع كاردتساو بقعت -

 لالعا هتاف هنأ نایبو نهرلادبع نب دمحم نب كلام هلیهج يف يرصوبلا بقعت -

 0۰ هب لعی نأ یغبنی نمب «ةرهلا ةريخلا فاحت!» يف هرکذ ثیدح

 يه ةعي نبا نع -رابجلادبع نب رضنلا- دوسالا يبأو بهو نب هللادبع ةياور -

 ۵۱۷و 0۵۰-۵۱۵ + هطالتخاو هبتک قارتحا لبق هنع ایور ذإ ؛هثیدح حیحص نم

 «ةعي نبا هدنس يف ثيدح هلالعا «ةسسؤملا ط - دنسملا» ىلع قلعلا بقعت -

 00 هباحصأ ءامدق ضعب هنع هاور هنأب هيلع كاردتسالاو

 هللا يضر- رمع نبا ثيدح هنیسحت ينابلالا مامإلا انخيش ىلع كاردتساو بقعت -

 0۰1 لعم هنأ نایبو «اهتلاخو ةأرملاو ءاهتمعو ةأرملا نيب عمجلا نع يهنلا يف -امهنع

 «مكلذ ءارو ام مكل لحأو# :-یلاعت- هلوق مومع تصصخ ةنسلا نأ نایب -

 نم مرحي ام مرحت ةعاضرلا نأو «ةعاضرلا نم تخالا تنبو خألا تنب ميرحتب

 لحأ هنأ نيب مث ءطقف ةعاضرلا نم تخالاو مألا ميرحت هباتك يف هللا ركذ ذإ ؛ةدالولا
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 05-05 تاروكذملا ميرحتب ةنسلا تءاجف .كلذ ءارو ام انل

 «قباسلا رمع نبا ثيدح هتيوقت يف يمثيما هخيش رجح نبا ظفاحلا بقعت -

 07 فيعض هنأ نايبو

 ظفاحلل «ةسسؤملا ط- سرهفلا مجعملا» باتك عوبطم يف عقو فيرحت ىلع هيبنتلا -
 0۰ هنم باوصلا رکذو «فيرحتلا اذه خيحصت هتاف هقلعم نأ نایبو ءرجح نبا

 ه١١ هبيوصتو «مكاحلل «كردتسملا» باتك عوبطم يف عقو فيرحت ىلع هيبنتلا -

 o1۲ یهذلاو مكاحلا ىلع -هللا همحر- ينابلألا مامإلا انخيشل بقعت -

 همحر- ينابلألا مامالا انخيش ىلع هل بقعت يف يريصبلا روتکدلا عرست نايب -

 01 هنم رذح اميف هعوقوو «ةيجهنم ملع نودب -هللا

 ۵۲-۵۲۵ ء و 06 هطالتخا لبق ةبورع يبأ نبا نم عیرز نب ديزي عامس -

 ۱ هطالتخا دعب ةبورع يبأ نبا نم -ردنغ- رفعج نب دمحم عامس -

 يف «(ةمصاعلا راد ط - ةنسلا» ىلع قلعلا يريصبلا روتکدلا روصق نایب -

 010 جیرختلا

 فخض ىلع هیبنتلاو «ةرخالا يف حلاصلا لمعلا نم رفاکلا عافتنا مدع نایب -

 ۵ ۸-۱۹ ايراخبلا حيحص)» يف تعفو ةياور

 0۳۰ «هجام نبا ننس» عوبطم نم طقاس ثیدح دوجو ىلع هیبنتلا -

 دارآ هللا نأو «هرادقم تنیبو مرحلا عاضرلا مومع تصصخ ةنسلا نأ نايب -

 ۵ ۷-۵۳ ضعب نود عاضرلا ضعب 44 مکنعضرآ :هلوقب

 o۳۹ هبيوصتو («ةناوع يبأ حيحص» باتك عوبطم يف فيرحت عوقو -

 ۳۹ هتینک نایبو ءرشجم نب رارس مسا طبض -

 (راثآلاو ننسلا ةفرعم» باتك عوبطم يف عفو فيرحت دوجو ىلع هيبنتلا -

 o۲ هبيوصتو «يقهيبلل

 «ةيلع نبا ليعامسإو «ديز نب دام :ينايتخسلا تویآ ف سانلا تبنثأ -
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 ۵:۳ یفقثلا تاهولادبعو «ديعس نب ثراولادبعو

 ۵۷ هبیوصتو يناربطلل «ریبکلا مجعملا» باتک عوبطم يف عقو فیرح نایب -

 0: هكاردتساو «يذمرتلا ننس) عوبطم يف عفو طقس ىلع هيبنتلا -

 ةيضق يف مضوصآ نم لصأ ضقنو يلوصأ ثحبم يف فانحألا ىلع بقعت -
 يوق مازلإ ركذو ءاخسن كلذ دعي ال هتياور فالخب لمع اذإ يوارلا نأ نايبو «خسنلا

 ۰-۵۵۱ تابلا اذه يف مه

 اوعطقاف ةقراسلاو قراسلاو# :-ىلاعت- هلوق نم دارملا تنيب ىتلا يه ةنسلا -

 الولو ءضعب نود ةقرسلا ضعب دارأ هللا نأو «هيف عطقي ام رادقم تنيب ثيح «#امهيديأ

 ۵۷ - ۵۵۳ ۰ ترثك وأ هتقرس تلق «قراس مسا همزل نم لك يف عطقلا بجول ةنسلا

 000 هطالتخا لبق ةبورع يبأ نبا نم فافخلا ءاطع نب باهولادبع عامس -

 ۵۸۵ و ۵۸۰ و ۵71۷ و

 عطقلا» :اعوفرم -اهنع هللا يضر- ةشئاع ثیدح هلالعإ يواحطلا ىلع درلا -

 نبا ظفاحلا بقعت نایبو «هيلع درلا يف الماک يقهيبلا مامإلا مالک لقنو ءارانيد عبر يف

 008 !!اهنع قرط نم «نيحيحصلا» يف تباث روكذملا ثيدحلا نأ عم «همالکل رجح

 ۹-۵۲۰ ةنييع نب نایفس نم يرهزلا يف تبثأ یلیالا ديزي نب سنوي -

 051-١015و

 00 یرهزلا يف سانلا تبثآ -

 ۵1۰ «تایفالخا رصتخم» باتک عوبطم يف تعقو ةربثک تافیرحت ىلع هیبنتلا -

 ۵۷۰و ۵1۹و ۵1۸و ۵1۲و ۵1۱و

 فیعضتلاو حیحصتلا يف هيأر بارطضاو -هّلا هحر- يواحطلا ضقانت نایب -

0۳ 

 باتک عوبطم ٤ اعقو طقمسو فیرح نایب 5
 «یئاسنلل (ىبتجما - ی ملا ننسلا)

 0۹۶ هنم طقسلا كاردتساو فیرحتلا بیوصتو

 درلاو عطقلا رادقم نایب يف ةشئاع ثيدح قرط دحأ يواحطلل رخآ لالعإ -
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 0۸ هيلع

 ۱-۵۷۲ هيبأ نم ريكب نب ةمرح عامس یفن نم ىلع درلا -

 هکاردتساو «يراخبلل «ریبکلا خيراتلا» باتک عوبطم يف عقو طقس ىلع هیبنتلا -

0۷ 

 00/4 ۰ هبيوصتو ءاراثآلا يناعم حرش» باتک عوبطم يف عقو فیرحت نايب -
 رادقم يف هشئاع ثيدح قرط دحآ يف هاعدا یواحطلل رخآ لالعا ىلع درلا -

 ۷ لالعالا اذه يف -هّلا همحر- همهو نایبو «عطقلا

 ماعلا نم نمی یتح تاکرشلا اوحکتت الو# :-ىلاعت- هللا لوق نأ نايب -

 ۵۷۲-۵۸۱ باتکلا له ءاسن حاکن ینثتساو كلذ نم صصخ نآرقلا نأو صوصخلا

 نایبو «يزوجلا نبال «نآرقلا خساون» باتک يف عقو ررکتم فيرحت ىلع هیبنتلا -

 ۶۱ ۰ ررکتم وهو امیس ال «فيرحتلا اذهل هبنتلا مدع يف هيلع قلعلا أطخ

 لک اودلجاف ينازلاو ةينازلا# :-یلاعت- هللا لوق مومعل ةنسلا صیصخت نایب -

 تلعجف ةبوقعلا يف رکبلاو بيثلا نيب تقرف ةنسلا نآو «#ةدلج ةئم امهنم دحاو

 ۵۸۱-1۰4 بيثلا نود رکبلا قح يف سبحلا تدازو «ركبلل دلجلاو .بیثلل مجرلا

 OAV ةلسرم تماصلا نب ةدابع نع يرصبلا نسحلا ةياور -

 0۸۹ «هجام نبأ ننس» يف عفو مهو ىلع هيبنتلا -

 001 هبيوصتو «!يذمرتلا ننس» عوبطم يف عقو فيرحت ىلع هيبنتلا -
 10 هبيوصتو «يرجآلل «ةعيرشلا» باتك عوبطم يف عقو فيرحت ركذ -
 -هنع هللا يضر- باطخلا نب رمع نم بيسملا نب ديعس عامس ةحص تابثإ -

‘Ay "5 

 نايبو ؛رجه راد ط- يسلايطلا دنسم» ىلع رامغألا نيقلعملا ضعب ىلع درلا -

 ۷-1۰۸ جیرختلاو قیقحتلل الهأ سيل هنأ

 51١ هبيوصتو ««ةبیش يبأ نبا فنصم» عوبطم يف عقو فيرحت ىلع هيبنتلا -

 بلاط يبأ نب يلع نينمؤملا ريمأ نم يبعشلا ليحارش نب رماع عامس تابثإ -



 Yoo دئاوفلا سرهف - ةماعلا سراهفلا

 16-01١0 كلذ ىفن نم ىلع درلاو «-هنع هللا یضر-

 «(«ةفرعملا راد ط- ینطقرادلا نئس» باتک عوبطم يف عفو فيرحت ىلع هیبنتلا -

 1609و ۵ هنم باوصلا رکذو

 11٦ هبيوصتو ««قازرلادبع فنصم» باتك عوبطم يف فيرحت عوقو نايب -

 11۸ يدادغبلا بيطخلل «ةمهبملا ءامسألا» باتك عوبطم يف عقو فيرحت بيوصت -

 دجسملا رطش كهجو لوف# :-ىلاعت- هللا لوق مومع تصصخ ةنسلا نأ نايب -

 ةلفانلا هرفس يف ةي ينلا ىلصف «#هرطش مكهوجو اولوف متنك ام ثيحو مارحلا
 048-589 هتلحار هب تهجوت ثيح

 يضر- رباج ثيدح نم هل تعقو ةياور هحيحصت ةميزخ نبا مامإلا ىلع درلا -

 :ةدايز نأ نايبو ««رتولا وأ ةبوتكملا يلصي نأ دارأ اذإ ناك ةي ىنلا نأ» :-امهنع هللا

 وأ- ثيداحألا نيب نوكي ضراعتلا دنع قيفوتلا نأ نايبو «ةرکنم «رتولا وأ»

 316 -ةلعملا وأ- ةفيعضلا ال ةحيحصلا -تاياورلا

 قلعملا لهج نايبو ؛«ةرهملا فاحتإ» باتك عوبطم يف عقو فيرحت ىلع هيبنتلا -
 37 روكذملا فيرحتلا نم باوصلا تابثإو «هيلع

 «خويشلا مجعماو .يقهيبلل «ىربكلا ننسلا» باتك عوبطم يف عقو فيرجن نایب -

 ۳۳ يهذلل

 نيذلا فانحألا ىلع درلاو .بجاوب سيل هنأ نايبو ءةنس رتولا نأ تابثإ -

 ۹-1۰ ةلأسملا هذه يف ريهامجلا اوفلاخ

 زاوج مدع هءاعدا يف نامعنلا ةفينح يبأ نم -هللا هحر- فلؤملا زمغ نایب -

 1:۰ هيلع درلاو بادلا ىلع رتولا ةالص

 نایبو .مهب صاخ حلطصم ىلع مئاق ضرفلاو بجاولا نيب فانح لا قیرفت -

 56 حلاصلا فلسلا الو «ةباحصلا هفرعت ال .ثداح حلطصم هنأ

 1۰ رتولا بوجو مهئاعدا يف فانحالل يوق مازلإ -

 میعن يبأل «ملسم حیحص ىلع جرختسلا» عوبطم يف عقو طقس ىلع هیبنتلا -



 دئاوفلا سرهف - ةماعلا سراهفلا ۷0٦

 ع جیرختلا رداصم نم هكاردتسا نايبو يناهبص الا

 اراعش هودع ةعيرشلا ءاملع نأ نايبو .نيفخلا ىلع حسملا ةيعورشم تابثا -

 561 عدبلا لهأ الإ هركني مل هنأ ىلع هيبنتلاو «ةنسلا لهأل

 يبنلا نع تباشلا ربخلا ءاج ذإ ؛ثيراوملا تايآ مومع تصصخ ةنسلا نأ نایب -
 ىلع ملعلا لهأ عامجإ نايبو «رفاکلا ثري ملسملا الو ملسلا ثري ال رفاكلا نأ هِيَ
 ۰-1 كلذ

 14-500 «رفاکلا ملسملا ثري ال» :ثيدح يرهزلا نم عمسي مل میشه -

 باتك يف ةيميت نبا تاكربلا يبأ دجملل عقو مهو ىلع نقلملا نبا هيبنت -
 100 «لوصألا عماج» هباتك يف يرزحلا رثالا نیاو .(ىقتنملا

 1505 داحآلا ربخب باتكلا مومع صيصخت زاوج -

 «ملسم حیحص ىلع جرختسلا» باتک عوبطم يف عفو فيرحت ىلع هیبنتلا -

 5۷ هبيوصنو

 7۲-1716 ءاورلا دحأ مسا يف سنآ نب كلام مامولل عقو ردان مهو نايب -

 1710 ريلادبع نبا ظفاحلل عقو ضقانت نایب -

 5235 ثري ال دمعلا لتاقلا نأ تابثإ -

 ۷-1۷۸ كلذل نيزيجما نيبو «ةنسلاب باتکلا خسن عنع نیلئاقلا نيب -

 ۷۸-1۷۹ نیهجو ىلع نوکی هللا نم میرحتلاو لیلحتلا -

 رصتخ» باتک ىلع هقيلعت يف ديمح لآ دعس اهیف عقو يتلا ءاطخألا ضعب نایب -

 8-1۷۰ «مکاحا هللادبع يبآ كردتسم ىلع یهذلا ظفاحلا تاکاردتسا

 هلهاست تحت جردنی ال «ربتعم هخویش خویش وأ .هخویش ةقبطل نابح نبا قیثوت -

 11۹ فورعلا

 نب دمحأ نب هللادبع ةمجرت -هللا هحر- يعداولا لبقم خیشلا لافغإ ىلع هیبنتلا -

 1۷۰ «مکاخا لاجرا سیفنلا هباتک يف يكتشدلا نم رلادبع

 «مارلا هیاغ) -هّللا هه رس ينابلألا انخيش باتك يف فيرحنو طقس دوجو تاشإ -



 ۷۷ دئاوفلا سرهف - ةماعلا سراهفلا

 1۷ ۷۱-۲ نیروکذلا فیرحتلا حالصاو طقسلا كاردتساو

 يف ؟ةمصاعلا راد ط - ةنسلا» انباتک ىلع قلعلا يريصبلا روتکدلل مهو عوقو -

 1Y٦ هيلع درلاو .فلولا خویش دحأ

 تالاؤس» باتك عوبطم نم طقاس يناتسجسلا دواد يبأل قیثوت ىلع هيبنتلا -

 ۸۰ «يرجآلا

 ةيجهنمل همهف مدعو ءةيثيدحلا ةعانصلا يف ئدتبم يريصبلا روتكدلا نآ نايب -

 ۸۱ كلذ بسب ةرم نم رثکآ مهولا يف هعوقو نایبو ينابلالا مامالا انخیش



 جا يرتد ںج
TES DTD 

 عجارملاو رداصملا سرهف ٠-

 يبأ نبا) ب فورعملا كاحضلا نب ورمع نب دمحأ ركب يبال «يناثملاو داحآلا» ١-

 .ةيدوعسلا - ةيارلا راد - ط .(مصاع

 يناقروجلا نيسحلا هللا دبع يبأل «ریهاشلاو حاحصلاو ريكانملاو لیطابل ۱-۲

 .ةيدوعسلا - يعيمصلا راد - ط «يناذمهلا

 ةطب نب دمحم نب هللا ديبع هللا دبع يبأل «ةيجانلا ةقرفلا ةعيرش نع هنابالا» -۳

 .ةيدوعسلا - ةيارلا راد - ط «يربكعلا

 ليعامسإ نب ركب يبأ نب دمحأل «ةرشعلا ديناسملا دئاوزب ةرهلا ةريخلا فاحتإ» - ٤

 .ةيدوعسلا - نطولا راد - ط و «ةيدوعسلا - دشرلا راد - ط «يريصوبلا

 نيدلا رصان نبال «كلام مامإلا نع ةاورلا ةفرعم يف كلاسلا فاحتإ» -

 .توريب - ةيملعلا بتكلا راد - ط «يقشمدلا

 رجح نبا ظفاحلل «ةرشعلا فارطأ نم ةركتبملا دئاوفلاب ةرهملا فاحتإ» -5

 .ةيدوعسلا - ط ینالقسعلا

 .توربب - ةفرعملا راد - ط .يطويسلل «نآرقلا مولع يف ناقتالا» -۷

 .ةيدوعسلا - ط «یئالعلل «ةعومجا دئاوفلا ةراث» -۸

 لاع ةبتکم - ط يراصنالا يقابلادبع نب دمحم «تاقثلا خویشلا ثیداحآ» -9

 .ةيدوعسلا - دئاوفلا

 ط .يحلاصلا نولوط نبال «غئاصلل ةبسن ةئم ىلع ةلمتشلا ةئملا ثیداح الا -۰

 .رصم -

 يبأ نيدلا ءايض ظفاحلل «نيحيحصلا يف سیل ام ةراتخملا ثيداحألا» ١-

 .ةيدوعسلا - ةثيدحلا ةضهنلا ةبتكم - ط .يسدقملا دحاولا دبع نب دمحم هللادبع

 راد - ط ءراطعلا دلخم نب دمحم «ةمارك نب نامثع نب دمحم ثیداحأ» -۲



 ۷0۹ عجارملاو رداصملا سرهف - ةماعلا سراهفلا

 .توريب - رئاشبلا

 يسرافلا نابلب نب نيدلا ءالعل «نابح نبا حيحص بيرقت يف ناسحإلا» -۳

 .تورب - ةلاسرلا ةسسؤم -ط

 .توريب - نييالملل ملعلا راد - ط «ةيزوجلا ميق نبال «ةمذلا لهأ ماكحأ» - ٤

 - ليجلا راد - ط .دیعلا قيقد نبال «ماكحألا ةدمع حرش ماكحألا ماكحإ» -۵

 .توريب

 -ط و «توريب - يمالسالا بتكملا - ط «ينابلالل «اهعدبو زئانجلا ماکحآ» -

 .ةیدوعسلا - فراعلا ةبتکم

 نب قحلا دبع دمحم يبأل ديم ىبنلا ثيدح نم یطسولا ماكحألا» ~۷

 .ةيدوعسلا - دشرلا ةبتكم - ط «يليبشإلا نمحرلادبع

 .توريب - ط ؛يسلدنالا مزح نبال «ماكحألا لوصأ يف ماكحإلا» -۸

 ٩- مزح نبا راد - ط «يدمآلا دمحم نب يلعل «ماكحألا لوصأ يف ماكحإلا» -

 .ةيدوعسلا - يعيمصلاو «توريب

 .(عیکو يضاقلا) ب فورعملا «نايح نب فلخ نب دمحم («ةاضقلا رابخأ» -۰

 .توريب - بتكلا ملاع راد - ط

 ةضهنلا ةبتكم -ط «يهكافلا قاحسإ نب دمحم هللادبع يبأل «ةكم رابخآ» -۱

 .ةيدوعسلا - ةثيدحلا

 - ةيملعلا بتكلا راد - ط «يقهيبلا نيسحلا نب دمحأ ركب يبأل (بادالا» -۲

 .تاوريب

 - ط «يناعمسلا دمحم نب ميركلادبع دعس يبأل «ءالمتسالاو ءالمالا بدآ» -۳

 .ةيدوعسلا

 - فراعملا ةبتكم - ط «يراخبلا ليعامسإ نب دمحم مامإلل «درفملا بدالا» - 4

 .ةيدوعسلا

 .توريب - يبرعلا باتكلا راد - ط «يقهيبلل (ىرغصلا نوعبرالا) - ۵
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 هللادبع يبأل «ةاورلا تاقث نع ةجرختسم ةاواسلا يف اثیدح نوعبرألا» -

 .ةيدوعسلا - ط «یوارفلا لضفلا نب دمحم

 ةبتكم ط- ردبلا هللادبع ردب قيقحت ءيرجآلا نيسحلا نب دمحم (نوعبرألا» -۷

 .تيوكلا - العملا

 راد - ط «يقارعلا نيسحلا نب ميحرلادبع لضفلا يبأل «ةيراشعلا نيعبرألا» -۸

 .توريب - مزح نبا

 - ةيمالسإلا رئاشبلا راد - ط «يوسنلا نايفس نب نسحلا «نيعبرألا» -۹

 .توريب

 - فلسلا ءاوضأ - ط «يسدقملا لضفملا نب يلع نسحلا يبال «نیعیرالا» -۳۰

 .ةيدوعسلا

 .توريب - مزح راد - ط یناهبصالا لضفلا نب مساقلل «نيعبرألا» -۱

 ينابلألا نيدلا رصان دمحم «ليبسلا رانم ثيداحأ جيرخت يف ليلغلا ءاورإ) -۲

 .توريب - يمالسإلا بتكملا - ط

 بتکلا راد - ط «يدحاولا دم نب يلع نسحلا يبال «لوزنلا بابسأ ۳

 .توريب - ةيملعلا

 - ط «ريثألا نب دمحم نب ىلع نيدلا زعل «ةباحصلا ةفرعم يف ةباغلا دسآ» - 5

 .توریب - ركفلا راد

 يجناخلا ةبتكم - ط «يدادغبلا بيطخلل «ةمکحا ءابنألا يف ةمهبملا ءامسألا» -۵

 .ةرهاقلا -

 ةبتكم - ط «يقهيبلا نيسحلا نب دمحأ ركب يبأل «تافصلاو ءامسألا» 57

 .ةيدوعسلا - يداوسلا

 .رصم - ءايضلا راد - ط دم مامإلل «ةبرشألا» -۷

 رجح نب يلع نب دمحأ لضفلا يبأ ظفاحلل «ةباحصلا زييمت يف ةباصإلا)» -۸

 .توريب - يبرعلا ثارتلا ءايحإ راد - ط ينالقسعلا



 ۷۱ عجارگاو رداصلا سرهف - ةماعلا سراهفلا

 .ةيدوعسلا - يراخبلا راد - ط «نينمز يبأ نبال «ةنسلا لوصأ» 4

 نب يلع نب دمحأ ظفاحلل «يلبنحلا دنسلا فارطأب یلتعلا دنسلا فارط|» -۰

 .قشمد - بیطلا ملکلاو ريثك نبا راد - ط ؛ينالقسعلا رجح

 يزوحلا نبا راد - ط فیزوخا ميق نبال «نیلاعلا بر نع نیعقولآ مالعإ) -۱

 .ةيدوعسلا -

 - ط «لاشنزور زنارف قيقحت «یواخسلل ست مذ نمل خيبوتلاب مالعإلا» - ۲

 .تورب - ةيملعلا بتکلا راد

 .توریب - نییالملل ملعلا راد - ط «يلكررلل (مالع 2 ۳

 ضایرلا ةبتکم - ط ةيزوحا ميق ة نبال «ناطیشلا دئاصم يف نافهللا ةثاغإ) - ٤ ٤

 .ةيدوعسلا -

 دشرلا ةبتکم - ط «يروباسينلا رذنلا ميهاربإ نب دمحم ركب يبال «عانقالا» ٥-

 .ةیدوعسلا -

 هللادبع نب جيلق نب ياطلغم نيدلا ءالعل «لامكلا بيذهت لامكإ» -56

 .رصم - ةئيدحلا ءايضلا ةبتكم - ط «يرجكبلا

 ىنكلاو ءامسألا يف فلتخملاو فلتؤملا نع بايترالا عفر يف لامكإلا» -

 .ةينامثعلا فراعملا ةرئاد سلجم - ط ءالوكام نبا ريمألل «باسنالاو

 بتكلا راد - ط «ینطقرادلا رمع نب يلع نسحلا يبأل «عبتتلاو تامازلإلا» -۸

 .توريب - ةيملعلا

 .توريب - ركفلا راد - ط «يعفاشلا سيردإ نب دمحم هللا دبع يبأل «مألا» -4

 - يمالسإلا بتكملا - ط «ينالقسعلا رجح نبا ظفاحلل «ةقلطملا يلامألا» -۰

 .توربيب

 .رصم - نآرقلا ةبتكم - ط «یناعنصلا مامه نب قازرلادبعل «يلامألا» ١-

 راد - ط «نارشب نب هللا دبع نب دمحم نب كلملا دبع ظفاحلل (يلامألا» ۲

 .ةیدوعسلا - نطولا
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 - ط «عيبلا نبا ةياور - يلماحملا ليعامسإ نب نيسحلا يضاقلل (يلامألا» -۳

 ۱ .ةيدوعسلا - میقلا نبا راد

 .رصم - بتکلا ماع - يرجشلا نيسحلا نب ىيحي «يلامألا» 0٤-

 عافدلاو فلسلا ةديقع نايب يف هدوهجو يزورملا رصن نب دمحم مامإلا» -06

 .ةيدوعسلا - نطولا راد - ط «يعيفنلا رينم نب مسومل «اهنع

 مكحلاو مولعلا ةبتكم .يناهبصألا ميعن : بال «ةضفارلا ىلع درلاو ةمامإلا» -5

 .ةيدوعسلا -

 - دابآ رديح - يزمرهمارلا نهرلادبع نب دمحم یبال «ثيدحلا لاثمأ» -۷

 .ناتسكاب

 .دنفا - ةيفلسلا رادلا - ط «یناهبصالا خيشلا يبأل «لاثمالا» -۸

 - ءابرغلا ةبتكم ط- ايندلا يبأ نبال «ركنملا نع يهنلاو فورعلاب رمألا» -48

 .ةيدوعسلا

 ةمصاعلا راد - ط «يسدقلا ینغلادبعل «ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا» -۰

 .ةيدوعسلا -
 - ط «(هيوجنز نبا) ب فورعلا «ةبيتق نب دلخم نب ديح دمحأ يبال لاومألا» -۱

 .ةيدوعسلا

 .توريب - ركفلا راد - ط مالس نب مساقلا ديبع يبأل «لاومألا» -۲

 .ةيدوعسلا - نمتؤملا راد - ط «یرذالبلل «فارشألا باسنآ» -۳

 راد - ط «يوغبلا دوعسم نب نيسحلل «راتخملا ينلا لئامش يف راونالا» - ۶

 .قشمد - یتکل ۱

 نب میهاربا نب دمحم ركب يبال «فالتخالاو عامجإلاو ننسلا يف طسوألا» -۵
 .ةيدوعسلا 3 ةييط راد - و «یروباسینلا رذنلا

 «نونفلاو بتکلا يماسآ نع نونظلا فشک ىلع ریذل يف نونکلا حاضيإ» -7
 هعبط تداعاو «نيدلا فرش دمحم هحیحصتو هعبطب ینع «يدادغبلا ليعامسإل



 V۹ عجارملاو رداصملا سرهف - ةماعلا سراهفلا

 .نارهطب ةيمالسإلا ةبتكملا تسفوألاب

 .ةيدوعسلا - ةليضفلا راد - ط «هدنم نبال «ناميؤلا» -۷

 راد - ط «يعفاشلا سيردإ نب دمحم هللا دبع يبأل «ثيدحلا فالتخا» -۸

 .توريب -ةيملعلا بتكلا

 ءيسلدنألا يرمنلا دمحم نب هللا دبع نب فسوي رمع يبأل «راكذتسالا» -4

 .بلح - يعولا راد - ط «(ربلا دبع نبا) ب فورعلا

 نب ىسوم نب دمحم ركب يبأل «راثآلا نم خوسنلاو خسانلا نايب يف رابتعالا» - ٠

 .توريب - مزح نبا راد - ط و «صم - سلدنألا ةعبطم «ينادمهلا مزاح

 .نيرحبلا طو «ةيدوعسلا - نافع نبا راد - ط ؛یطاشلل «ماصتعالا» -۱

 .ةيدوعسلا - ةليضفلا راد - ط «يقهيبلل «داقتعالا» - 5

 .ةيدوعسلا - زابلا ةبتكم - ط «يطئارخلا رفعج نب دمحم «بولقلا لالتعا» -۳

 ميلحلا دبع نب دمحأ سابعلا يبأ مالسالا خيشل «ميقتسملا طارصلا ءاضتقا» -۷ 4

 .توريب - ةفرعملا راد - ط «ةيميت نب

 ةيارلا راد - ط «يسدقلا ةماش يبأل «ثداوحلاو عدبلا راكنإ ىلع ثعابلا» -0

 .ةيدوعسلا -

 .ةيدوعسلا - مكحلاو مولعلا ةبتكم - ط «رازبلل «راخزلا رحبلا» -5
 .رصم - رجه راد - ط «رثك نبا ظفاحلل «ةیاهنلاو ةيادبلا» -۷

 نب يلع نب رمع صفح ىبأل «ريبكلا حرشلا ثيداحأ جيرخت يف رينملا ردبلا» 4

 .ةيدوعسلا - ةمصاعلا راد - ط (نقللا نبا) ب فورعملا «يعفاشلا يراصنألا دمحأ

 یلالفا ديع نب مياس «فلسلا جهنم تايورم حرش فرشلا يوذ رئاصب» -۹

 .ةدحتلا ةيبرعلا تارامالا - ناقرفلا ةبتكم - ط

 .ةيدوعسلا - ط «يمثيهلل «ثراحلا دنسم دئاوز نع ثحابلا ةيغبا -۰

 .توريب - ط «ميدعلا نبال «بلح خيرات يف بلطلا ةيغب» -۱

 - ط «يئالعلا ظفاحلل «سنآ نب كلام مامإلا تايعابس يف سمتلملا ةيغب» -۲



 عجارملاو رداصملا سرهف - ةماعلا سراهفلا 3

 .توريب - بتكلا ملاع راد

 .ةيدوعسلا - ءاطع راد - ط .یواخسلا ظفاحلل «تاينادلبلا» -۳

 .ةيدوعسلا - يعيمصلا راد - ط ءرجح نبا ظفاحلا «مارملا غولب» - 6

 ط «يسافلا ناطقلا نبال «ماكحألا باتك يف نيعقاولا ماهيإلاو مهولا نايب» -۵

 .ةيدوعسلا - ةبيط راد -

 .رصم - نافع نبا راد - ط «يرونيدلا ةبيتق نبال «ثيدحلا فلتخم ليوأت» -7

 .قشمد - ط «يقشمدلا ةعرز يبأل «يقشمدلا ةعرز يبأ خيرات» -۷

 .رصم - فراعملا راد - ط «ناملكورب لراكل «يبرعلا بدالا خيرات» -۸

 - يبرعلا باتكلا راد - ط .يبهذلا نيدلا سمشل «مالسإلا خيرات» 8

 ۱ .توریپ

 يعيمصلا راد - ط .يراخبلا ليعامسإ نب دمحم مامإلل «طسو الا خیراتلا» -۰

 .ةيدوعسلا -

 دوعس نب دمحم مامإلا ةعماج رشن «نیکزس داژفل «یبرعلا ثارتلا خیرات» ١-

 .ةيدوعسلا - ةيمالسالا
 بتکلا راد - ط «يلجعلا حلاص نب هللادبع نب دمحأ «تاقثلا خیرات» -۲

 .توریب - ةیملعلا

 .تیوکلا - سارغ راد - ط ةمثيخ يبأ نب ركب يبأل «ریبکلا خيراتلا» -۳

 ةرئاد سلجم - ط .يراخبلا ليعامسإ نب دمحم ماملل «ریبکلا خيراتلا» - 6

 .دنفا - ةينامثعلا فراعلا

 طو .ةيدوعسلا - نایلعلا راد - ط «يريمنلا ةبش نب رمعل «ةنیدلا خيرات» -6

 .تورب - ةيملعلا بتكلا راد -

 طو «توريب - ةيملعلا بتكلا راد - ط «يدادغبلا بيطخلل «دادغب خيرات» -7

 ۱ .برغلا - یمالسالا برغلا راد

 .توريب - بتکلا ماع راد - ط «یمهسلل «ناجرج خیرات» -۷



 ۷1٥ عجارملاو رداصملا سرهف - ةماعلا سراهفلا

 .قشمد - ط «ينالوخلا رابجلادبع يضاقلل «ايراد خیرات» -۸

 .توريب - ثارتلا ءايحإ راد - ط کاسع نبال «ریبکلا قشمد خيرات» -4

 .ةيدوعسلا - ط «ديعس نب نامثعل «يمرادلا ديعس نب نامثع خيرات» -۰

 ملاع - ط ««لشجب» :ب فورعلا زازرلا لهس نب ملسأل «طساو خیرات» - ١

 .توريب - بتكلا

 .ةيدوعسلا - نيعم نب ىيحيل «خيراتلا» - ۲

 «يدادغبلا بيطخلا ركب يبأ تباث نب يلع نب دمحأ «هباشتلا صيخلت يلات» - ۳

 .ةيدوعسلا - يعيمصلا راد - ط

 .دنها - ط ءيزملا فسوي جاجحلا يبأل «فارطألا ةفرعمب فارشألا ةفحت» - 4

 - دشرلا راد - ط «يقارعلا ةعرز يبأل «ليسارملا نايب يف ليصحتلا ةفحت» -0

 .ةيدوعسلا

 ءيزوجلا يلع نب نمحرلا دبع جرفلا يبأل «فالخلا ثيداحأ يف قیقحتلا» -7

 .تورب - ةيملعلا بتكلا راد - ط

 راد - ط «يعليزلل «فاشکلا ريسفت يف ةعقاولا راثآلاو ثيداحألا جيرخت» -۷

 .ةيدوعسلا - هیزخ نبا
 .توريب - ةيملعلا بتكلا راد - ط «يهذلل (ظافحلا ةركذت» -

 ط «نيهاش نب دمحأ نب رمع صفح يبأل «لامعالا لئاضف يف بیغرتلا» - ۹

 .ةيدوعسلا - يزوجلا نبا راد -

 -ط «يناهبصألا دمحم نب ليعامسإ مساقلا يبأل «بيهرتلاو بيغرتلا» -۰

 .توريب - لولغز - ط و .رصم - ثيدحلا راد

 'اًيلاع نيكد نب لضفلا ميعن يبآ نع ةاورلا نم انيلإ ىهتنا ام ةيمست» ١-

 .ةيدوعسلا - ةمصاعلا راد - ط «يناهبصألا ميعن يبأل

 يلع نب دمحأ لضفلا يبأل («ةعبرألا ةمئألا لاجر دئاوزب ةعفنملا لیجعت» -۲

 .توريب - ةيمالسإلا رئاشبلا راد - ط «ينالقسعلا رجح نب دمحم نب



 عجارملاو رداصملا سرهف - ةماعلا سراهفلا ۷٦

 ةبتكم - ط «يزورملا رصن نب دمحم هللا دبع يبأل (ةالصلا ردق میظعت» - ۳

 .ةيدوعسلا - رادلا

 بتکلا -ط ءرجح نبا ظفاحلل «يراخبلا حیحص ىلع قیلعتلا قیلخت» - 6

 .توریب - يمالسإلا

 .ةيدوعسلا - زابلا ةبتكم - ط «(متاح يب أ نبا ريسفت» -6

 .ةيدوعسلا - رثآملا راد - ط «رذنملا نبال «رذنملا نبا ريسفت» - ۲

 تارامالا - حتفلا راد - ط ءريثك نبا ظفاحلل «میظعلا نآرقلا ريسفت» -۷

 .ةيدوعسلا - ةبيط راد - ط و «تارامإلا ,تارامالا .تارامالا

 .رصم - ةنسلا ةبتكم - ط «يئاسنلا مامال «يئاسنلا ريسفت» -

 .توريب - ط «يروثلا نايفسل «يروثلا نایفس ريسفت» - ۹

 .ةيدوعسلا - دشرلا راد - ط «يناعنصلا قازرلادبع «قازرلادبع ریسفت» -۰

 - ط «ينالقسعلا رجح نب يلع نب دمحأ لضفلا يبأل «بیذهتلا بیرقت» -۱

 :توري - ةفرعلا راد - طو .توریپ - ةلاسرلا ةسسؤم

 نبا) ب فورعلا يرمنلا هللا دبع نب فسوی رمع يبأل «يصقتلا» -7

 .تورب - ةيملعلا بتكلا راد - ط «(ريلادبع

 .توريب - ط «يدادغبلا بيطخلل «ملعلا دییقت» -۳

 .توريب - ط «یزوحا نبال «سيلبإ سیبلت» - ۶

 رجح نبا ظفاحلل «ریبکلا يعفارلا ثیداحآ جیرخت يف ريبحخلا صیخلتلا» - ۵

 .تورب - ةفرعلا راد - ط «رجح

 نبا) :ب فورعلا «يلع نب رمع نیدلا جارس «كردتسلا صیخلت» - ۲

 .ةيدوعسلا - ةمصاعلا راد - ط «(نقلملا

 - ةيارلا راد - ط «ينابلألا مامالل «ةنسلا هقف ىلع قیلعتلا يف ةنملا مات» - ۷

 .هیدوعسلا

 ةرازو - ط ريلادبع نبال «ديناسألاو يناعملا نم أطوملا يف امل ديهمتلا» ۸



 VY عجارملاو رداصملا سرهق - ةماعلا سراهفلا

 .برغملاب - فاقوألا

 ط «يلبنحلا يدافا دبع نب دمحأ نب دمحم «قیلعتلا ثيداحأ قيقحت حیقنت» - ۹

 .توربب - ةيملعلا بتكلا راد -

 ط «يناميلا يملعملا «ليطابألا نم «يرثوكلا بينأت» يف درو امل لیکنتلا» -

 .ةيدوعسلا - فراعملا راد -

 .رصم - يندملا ةبتكم - ط ؛يربطلا ريرج نب دمحمل «راثالا بيذهت» ١-

 فرش نب نيدلا يح ايركز يبأ مامإلل «تاغللاو ءامسألا بیذهت» -۲

 .توريب - ةيملعلا بتكلا راد - ط «يورنلا

 - ركفلا راد - ط «ينالقسعلا رجح نبا ظفاحلل «بيذهتلا بیذهت» - ۳

 .توربب

 ةسسؤم - ط «يزملا جاجحلا يبأل «لاجرلا ءامسأ يف لامكلا بيذهت» -

 .توريب - ةلاسرلا

 .توريب - ةفرعملا راد - ط «ةيزوجلا ميق نبال «دواد يبأ ننس بيذهت» - ۵

 - ط «ينالقسعلا رجح نبا ظفاحلل «سيردإ نب يلاعل سينأتلا يلاوت» -5

- 

 .انوريب

 .دنهلا - ةيفلسلا رادلا - ط «يناهبصألا خيشلا يبأل «هيبنتلاو خيبوتلا» - ۷

 - فلسلا ءاوضأ ةبتكم - ط «یرجالا نيسحلا نب دمحم «نونامثلا» -۸

 .ةيدوعسلا

 راد - ط «يربطلا ريرج نب دمحم «نآرقلا يآ ليوأت نع نايبلا عماج» - 84

 .رصم - رجه

 - بتكلا ملاع راد - يئالعلا ظفاحلل «ليسارملا نایب يف ليصحتلا عماج» -۰

 .تورب

 يمالسالا بتکلا - ینابلألا نیدلا رصان دمحم «هتدایزو ریغصلا عماحبا» - ۱

 .تورب -



YAعجارملاو رداصملا سرهف - ةماعلا سراهفلا  

 - يزوجلا نبا راد - ط «يلبنحلا بجر نبال (مكحلاو مولعلا عماج) ۲ ١-

 .ةيدوعسلا

 راد - ط «ریشک نبا ظفاحلل «ننس موقال يداحلا نئسلاو ديناسملا عماج» ۳ ١-

 .توريب - ركفلا

 یطرقلا يرمنلا هّللادبع نب فسوي رمع يبأل «هلضفو ملعلا نایب عماج» - ٤

 .ةيدوعسلا - يزوجلا نبا راد - ط ء(ربلا دبع نبا) ب فورعلا

 ةبتكم - ط «يدادغبلا بيطخلا «عماسلا بادآو يوارلا قالخأل عماجلا» - 6

 .ةيدوعسلا = فراعملا

 فراعلا ةرئاد - ط «يزارلا متاح يبأ نب نمحر لا دبعل «ليدعتلاو حرجلا» -17

 .دنهلا - ةينامثعلا

 - ط «يناجرجلا فيرطغلا نب دمحم نب دمحأ مامإلل «فيرطغلا نبا ءزج» - ۷

 .توريب - ةيمالسالا رئاشبلا راد

 .ةيدوعسلا - رثوكلا ةبتكم - ط «ناذاش نبال «حیرج نبا ءزج» - ۸

 .ةيدوعسلا - ط «يسدقملا ءايضلل «عدبلا بانتجاو ننسلا عابتا ءزج» - ٩

 - ط «يعيطقلا نادمح نب رفعج نب دمحأ ركب يبأل «رانید فلآلا ءزج» -۰

 .تيوكلا - سئافنلا راد

 ةبتكم - ط «يمشاهملا دمصلادبع نب ميهاربإل «يلامألا نم لوألا ءزجلا» -۱

 .ةيدوعسلا - دشرلا
 نيسحلا يبأ ««يركسلا رمع نب يلع نسحلا يبأ ثيدح نم لوألا ءزجلا» -۲

 .ةيدوعسلا - فلسلا ءاوضأ ةبتكم - ط «يبرحلا رمع نب يلع

 - فلسلا ءاوضأ ةبتكم - ط «يمامحلا نيسحلا يبأل «فاكتعالا ءزج» - ۲

 .ةيدوعسلا

 .يبالجلا يطساولا -يلع نب دمحم- هللادبع يبأ يضاقلل «يبالجلا ءزج» - 6

 .توريب - ةيملعلا بتكلا راد - ط



 ۷۹ عجارملاو رداصملا سرهف - ةماعلا سراهفلا

 يرتخبلا نب رفعج يبأل «يرتخبلا ثيدح نم رشع يداحلا ءزجلا» -0

 .توریب - ةيمالسإلا رئاشبلا راد - ط ءزازرلا
 .(«يمامحلا تافنصم هيف عومجم» = (يمامحلا ثيدح نم سماخلا ءزجلا» -5

 - ط هزازرلا يرتخبلا نب رفعج يبال «يرتخبلا ثيدح نم عبارلا ءزجلا» -۷

 .توريب - ةيمالسإلا رئاشبلا

 - ط فیمئرطا دمصلادبع تنب ىبيب «ةيمثرملا دمصلادبع تنب ىبيب ءزج» - ۸

 .ةيدوعسلا

 ط «يريمحلا نيسحلا نب يلع نسحلا يبأل «يريمحلا دمحم نب يلع ءزج» -۹
 .ةيدوعسلا - دشرلا ةبتكم -

 .ةيدوعسلا - ط «يرودلا رمع نب صفح ةي ىنلا تاءارق يف ءزج» -۰

 ىسوم نب نسحلل «بيشألا ىسوم نب نسحلا ثيداحأ هيف ءزج» 0١-

 .رصم - ثيدحلا مولع راد - ط «بيشألا

 ط «یزورلا دسأ نب ىيحي نب ايركزل «ةنییع نب نايفس ثيداحأ هيف ءزج» -۲

 ظ .ةيدوعسلا - رانلا راد ةبتكم -

 راد - ط «ئرقملا نب ركب يبأل «ميعن يبأ نب عفان ثيداحأ هيف ءزج» -۳

 .رصم - ةيمالس إلا ةيعوتلا
 .ةيدوعسلا -فلسلا ءاوضأ - ط .«يرهزلا لضفلا يبأ ثيدح هيف ءزج» - ٤

 .جرخلا - رانملا ةبتكم - ط ««ةنييع نب نايفس ثيدح هيف ءزج» - ۵

 سابعلا نب نمحر لادبع نب دمحم رهاط يبأ يلامأ نم سلاجم ةعبس هيف ءزج» -1
 .ةيدوعسلا - نطولا راد- «صلخملا

 رمع يبأل «اهادأف یتلاقم عمس أرما هللا رضن» ايب ینلا لوق هيف هزج» -۷

 .توريب - مزح نبا راد - ط ندبلا ردب قيقحت «يندملا ميكح نبا

 ميعن يبأل «يناربطلا ىلع هيودرم نب ركب وبأ ىقتنا ام هيف ءزج» -۸

 .ةيدوعسلا - فلسلا ءاوضأ ةبتكم - ط .یناهبصالا



 عجارملاو رداصملا سرهف - ةماعلا سراهفلا ۷۷

 ةبتكم - ط «يضاقلا ليعامسإ «ینايتخسلا بویآ ثیداحآ نم هيف ءزج» - ۹

 .ةيدوعسلا - دشرلا

 - ط ءجشألا دیعس نب هللادبع «جشالا دیعس يبأ ثيدح نم هيف ءزج» -۰

 .ةيدوعسلا - یتغلا راد

 نب دمحم نيسحلا يبأل (يرهزلا دعس نب ميهاربإ هخسن هيف ءزج» ١-

 .توريب - ةيملعلا بتكلا راد - ط «جارسلا مالسلادبع

 ةيمالسإلا رئاشبلا راد - ط ««زازرلا يرتخبلا رفعج يبأ ثيدح نم ءزج» -۲

 .توریب ¬

 دسأ نب ىيحي نب ايركزل «يزورملا ىيحي نب ايركز ثيدح نم ءزج» -۳
 .ةيدوعسلا - فلسلا ءاوضأ ةبتكم - ط «يزورملا

 راد - ط «بلاط يبأ نب يكل «بلاط يبآ نب يكم ثيدح نم ءزج» -4

 .توريب - رئاشبلا

 راد - ط «يورهلا -دمحأ نب ديبع - رذ يبأل «هثيدح دئاوف نم ءزج» -۵

 .ةيدوعسلا - دشرلا

 .ندرألا - ةيمالسإلا ةبتكملا - ط «ينابلألل «ةملسملا ةأرملا بابلج» -57

 نبا) ب فورعملا «ييدراملا نامثع نب يلع نب نيدلا ءالعل «يقنلا رهوخا» -۷

 .توریب - رکفلا راد - ط .«یربکلا ةنسلا» شماهب عوبطم «(یينامکرتلا

 ط .ءيزوجلا نبا جرفلا يبال «ظافحلا رابک رکذو ملعلا ظفح ىلع ثحلا» -۸

 .تورب - ةرجهلا راد -

 .ندرألا - ةيلودلا راکفالا راد - ط ؛يسلدنالا مزح نبال «عادولا ةجح» - ۹

 - ةيارلا راد - ط یناهبصالا ةنسلا ماوقل «ةجحما نایب يف ةجحلا» -۰

 .هید وعسلا

 .يوغبلا مساقلا يبأل «یلهابلا -یسوم نب ءالعلا- مهجلا يبأ ثیدح» ١-

 .ةيدوعسلا - دشرلا ةبتكم - ط



 - ةبورع يبأل «مكاحلا دمحأ يبأ ةياور - ىنارحلا ةبورع يبأ ثيدح» -

 .ةيدوعسلا - دشرلا ةبتكم - ط «ينارحلا -رشعم نب نيسحلا

 ةبتكم - ط «یهکافلا قاحسإ نب دمحم نب هللادبع دمحم ىبأ ثیدح» -۳

 .ةيدوعسلا - دشرلا

 - رئاشبلا راد - ط یبایرفلا فسوي نب دمحم «يروثلا نايفس ثيدح» - 6

 ..تورب

 ةبتكم - ط تیزخ نب قاحسا نب دمحم «يدعسلا رجح نب يلع ثیدح» -5

 رادلا - ط يوغبلا مساقلا يبأل «يريبزلا هللادبع نب بعصم ثيدح» -7

 .ندرألا - ةينامثعلا

 - ةيليبشإ راد - ط .یقشمدلا رامع نب ماشه (رامع نب ماشه ثيدح» - ۷

 بتکلا راد - ط یطویسلل «ةرهاقلاو رصم رابخآ يف ةرضاحما نسحا -- ۸

 .تورب - ةيملعلا

 نب دمحأ نب هللادبع نب دمحأ میعن يبأل «ءايفصألا تاقبطو ءایلو الا ةيلح» -۹

 .توریب - رکفلا راد - ط .يناهبصألا نارهن

 .رصم - ةيفلسلا ةعبطلا - ط مدآ نب ىيحي «جارفلا» -۰

 یئاسنلا بیعش نب دمحأل «بلاط يبآ نب يلع نينمؤملا ريمأ صئاصخ» - ۱

 .تيوكلا - العملا ةبتكم - ط

 .توريب - ط «يورهلا ديبع يبأل ؟ظعاولاو بطخلا» - ۲

 .ةيدوعسلا - دشرلا ةبتكم - ط «نقلملا نبال «رينملا ردبلا هصالحخ» - ۳

 - يعيمصلا راد - ط .يقهيبلا نيسحلا نب دمحأ ركب يبأل «تايفالخلا» - ۶6

 .ةيدوعسلا

 - ط «یراخبلا ليعامسإ نب دمحم هللا دبع يبأل «دابعلا لاعفأ قلخ» -606



 عجارملاو رداصملا سرهف - ةماعلا سراهفلا ۷۷۲

 .تیوکلا - ةيفلسلا رادلا

 «توريب - رکفلا راد - ط «يطويسلل «روثأملا ریسفتلا يف روثتلا ردلا» - 7

 .رصم - رجه راد - ط و .توریب

 .دنفا - ط «يناهبصألا میعن يبأل «ةوبنلا لئالد» - ۷

 .تورب - ةيملعلا بتکلا راد - ط «يقهيبلل «ةوبنلا لئالد» - ۸

 .ةيدوعسلا - يعيمصلا راد - ط مصاع يبآ نبا «تایدلا» - ۹

 - نآرقلا ةبتکم - ط «یهذلا مامإلل «رابکلا خیاشلا ثیدح نم رانیدلا» -۰

 .رصم

 .توريب - ط یهذلل «نیکورتلاو ءافعضلا ناوید» ١-

 نب قاحسا نب دمحأ نب هللادبع نب دمحأ میعن يبأل «ناهبصآ رابخآ رکذ» -۲

 .ايناملأ - نديل - ط «يناهبصألا نارهم

 ط «يناهبصألا خيشلا يبأل «ضعبلا مهضعب نع مهتياورو نارقألا ركذ» -۳

 .توريب - ةيملعلا بتكلا راد -

 .رصم - نآرقلا راد - ط ءايندلا يبأ نبال «ةميمنلاو ةبيغلا مذ -۰ ٤

 - ط «يورملا يراصنألا ليعامسإ مالسإلا خيشل «هلهأو مالكلا مذ» - ۵

 .ةيدوعسلا - ءابرغلا ةبتكم

 راد - ط ءايندلا يبأ نب ديبع نب دمحم نب هللادبع ركب يبال «ركسملا مذ» -7

 .ةيدوعسلا - ةيارلا

 .ةيدوعسلا - ط «يقارعلا ةعرز يبال «لادتعالا نازيم ليذا -۷

 - دشرلا ةبتكم - ط «يمرادلا ديعس نب نامثعل «يسيرملا رشب ىلع درلا» -

 .ةيدوعسلا

 .تيوكلا - دمحأ مامإلا راد - ط «ينادلا ورمع يبال «ةيفاولا ةلاسرلا» - 4

 دمحأ خيشلا قيقحت يعفاشلا سيردإ نب دمحم هللا دبع يبأل «ةلاسرلا -۰

 .ركاش



 VV عجارملاو رداصملا سرهف - ةماعلا سراهفلا

 ءريزولا ميهاربإ نب دمحم «مساقلا يبأ ةنس نع بذلا يف مسابلا ضورلا» ١-

 .ةيدوعسلا - دئاوفلا ملاع راد - ط «يناعنصلا

 ةلاسرلا ةسسؤم - ط «ةيزوجلا ميق نبال «دابعلا ريخ يده يف داعملا داز» -۲

 .توربب ¬

 نع ةروصم ةيملعلا بتکلا راد - ط كرابلا نب هللادبع «قئاقرلاو دهزلا» - ۳

 .توريب - ةيدنهلا ةعبطلا

 .ةيدوعسلا - ةيفلسلا رادلا - ط یصاع يبأ نب ركب يبأل (دهزلا) 6

 .ةيدنهلا - ط «يناتسجسلا دواد يبأ .ثعشألا نب ناميلسل «دهزلا» - ۵

 .توريب - ةيملعلا بتكلا راد - ط «لبنح نب دمحأ مامولل «دهزلا» - 75

 .تيوكلا - يمالسإلا باتكلل ءافلخلا راد - ط «يرسلا نب دانه «دهزلا» - ۷

 .ةيدوعسلا - رادلا ةبتكم - ط «حارجلا نب عيكو «دهزلا» -

 .توريب - رئاشبلا راد - ط «يلهذلا ىيحي نب دمحم «تايرهزلا» - ۹

 - رامع راد - ط «ينطقرادلا نسحلا يبأل «ريكب نب هللادبع يبأ تالاوس» -۰

 .ندرألا

 راد ةبتكم - ط ؛«يناتسجسلا دواد ابأ يرجالا ديبع يبأ تالاؤس) 0١-

 .ةيدوعسلا - ةماقتسالا

 - فراعملا ةبتكم - ط «ينابلألا نيدلا رصان دمحم «ةحيحصلا ةلسلسلا» -5

 .ةيدوعسلا

 - فراعملا ةبتكم - ط «ينابلألا نيدلا رصان دمحم «ةفيعضلا ةلسلسلا» -۳

 .ةيدوعسلا

 .ةيدوعسلا - ةيارلا راد - ط «لالخلا نوراه نب دمحأ ركب يبأل «ةنسلا» - 4

 .توريب - يمالسإلا بتكملا راد - ط .مصاع يبأ نبا ركب يبال (ةتسلا» - ۵

 .ةیدوعسلا - ط «لبنح نب دمحأ نب هللادبعل «ةنسلا» -7

 .توربب ¬ يبرعلا ثارتلا ءابحا راد - ل ۾ «یذمرتلا ننس) ¥



 عجارملاو رداصملا سرهف - ةماعلا سراهفلا ۷۷

 .توريب - رکفلا راد - ط «يمررادلا ننس») -

 بیعش نب دمحأ نهرلا دبع يبال «یبتجما» :یمسلا «یرغصلا ننسلا» -۰۹

 .توریب - يبرعلا باتکلا راد - ط «يئاسنلا

 - ط «ناتسکاب - يقهيبلا نيسحلا نب ده ركب يبال «یرغصلا نتسلا» -۰

 .ةيدوعسلا - دشرلا ةبتکم

 - ةلاسرلا ةسسوم - ط «يئاسنلا بيعش نب دمحأ «یربکلا ننسلا» -۱

 .تورب

 .توریب - ةفرعلا راد - ط «يعفاشلا سيردإ نب دمحم «ةروثأملا ننسلا» -۲

 ورمع يبال «اهطارشأو ةعاسلاو اهلئاوغو نتفلا يف ةدراولا ننسلا» -۳

 .ةيدوعسلا - ةمصاعلا راد - ط «ينادلا

 ةعبطلاو ةيدوعسلا - يعيمصلا راد - ط ءهروصنم نب ديعس «ننسلا» - 6

 .ةيدنه لا

 - ةفرعملا راد - ط «ينطقرادلا رمع نب يلع نسحلا يبأل «نئسلا» -۵

 .توريب

 .توريب - ركفلا راد - ط ثعشالا نب ناميلس دواد يبال «نئسلا» - ۲

 .توريب - ةلاسرلا ةسسؤم - ط «يهذلا مامإلل «ءالبنلا مالعأ ريس» -۷

 .ةيدوعسلا - ىنغملا راد - ط «ماشه نبا «ةریسلا) -۸

 - دشرلا ةبتكم - ط «يسانبألل «حالصلا نبا مولع نم حايفلا اذشلا» -4

 .ةيدوعسلا

 راد - ط «يلبنحل ا دامعلا نبال «بهذ نم رابخأ يف بهذلا تارذش» - ۰

 ۱ .تورب - ةريسملا

 نب هللا ةبه مساقلا يبأل «ةعامجلاو ةنسلا لهأ داقتعا لوصا حرش» - ۱

 .ةيدوعسلا - ةبيط راد - ط «يتاكلاللا يربطلا نسحلا

 .توریب - يمالسإلا بتکلا - ط يوغبلل «هنسلا حرش» - ۲



 V¥o0 عجارملاو رداصملا سرهف - ةماعلا سراهفلا

 - ط يوونلا يرم نب فرش نب ىيحي ايركز يبال «ملسم حيحص حرش» - ۳

 .توريب - يبرعلا ثارتلا ءايحإ راد

 .ندرألا - رانملا ةبتكم - ط «يلبنحلا بجر نبال «يذمرتلا للع حرش» - ٤

 .ةيدوعسلا - زارخلا راد - ط «نيهاش نبال «ةنسلا لهأ بهاذم حرش» - 5

 ط ؛يواحطلا ةمالس نب دمحم نب دمحأ رفعج یبال "راثالا يناعم حرش» - 7

 .توريب - ةيملعلا بتكلا راد -

 .توريب - ط «يدادغبلا بيطخلل «ثيدحلا باحصأ فرش» - ۷

 راد - ط و ةيدوعسلا - دشرلا ةبتكم - ط «يقهيبلل «ناميإلا بعش» - ۸

 .توريب - ةيملعلا بتكلا

 بتکلا راد - ط ضایع يضاقلل «یفطصلا قوقح فيرعتب افشلا» -48

 .توريب - ةيملعلا

 .توريب - مزح نبا راد - ط ءايندلا يبأ نبال ؛ربصلا» - ١

 (ةناوع يبأ دئسم) = (ةناوع يبأ حیحصا -۱

 يمالسالا بتکلا - ط «ةميزخ نب قاحسإ نب دمحم «ةیزخ نبا حیحص» -۲
 .تورب -

 .ةيدوعسلا - قیدصلا راد - ط ینابلالل «درفلا بدالا حیحص» -۳

 .ةيدوعسلا - فراعلا ةبتکم - ط «ينابلألل («بيهرتلاو بيغرتلا حیحص) 0٤

 .توريب - يمالسإلا بتكملا - ط «ينابلألل «ریغصلا عماجلا حیحص» - ٥

 .ةيدوعسلا - ةيبرتلا بتكم - ط «ینابلالل «دواد يبأ ننس حیحص» - ١

 .ةيدوعسلا - ةيبرتلا بتكم - ط ينابلالل «هجام نبا ننس حیحص» -۷

 .ةيدوعسلا - ةيبرتلا بتکم - ط «ينابلالل «یذمرتلا ننس حیحص) -۸

 .ةيبرعلا بتکلا ءايحإ راد - ط «جاجحا نب ملسم حیحص» - ۹

 .ةيدوعسلا - یعیمصلا راد -ط «ينابلالل «نآمظلا دراوم حیحص» -۰

 ؛یلحا نسح نب يلع قيقحت ؛يملسلا نسحا وبآ «هبنم نب مامه ةفيحص) -۳ ۱



 عجارملاو رداصملا سرهف - ةماعلا سراهفلا ۷۷۹
 .ندرالا - ط

 .توریب - ةفرعلا راد - ط .يزوجلا نبال «ةوفصلا ةفص» - ۲
 راد - ط .ينادورلا ناميلس نب دمحم (فلسلا لوصومب فلخلا ةلص» -۳

 .توریب 7 يمالسإلا برغلا

 يبرعلا باتکلا راد - ط ءايندلا يبآ نبال «ناسللا ظفحو تمصلا» 5
-۲ ٤١ 

 .تورب

 رادلا - ط «یبایرفلا ضافتسلا نب دمحم نب رفعج ركب یبال «مایصلا» - ۵

 .دنفا - ةيفلسلا

 نبا) ب فورعلا يلع نب نهرلادبع جرفلا يبأل «رطاخا دیص» -7

 .ةیدوعسلا - ةعزخ نبا راد - لو .(يزوجلا

 راد - لو «یسلیقعلا ورمع نب دمحم رفعج یبال (ريبكلا ءافعضلا») -۲ ۷

 .ةیدوعسلا ¬ ىعيمصلا

 - فراعلا ةبتكم - ط «ینابلالا مامإلل «بيهرتلاو بيغرتلا فیعض» - ۸

 .ةيدوعسلا

 - يمالسالا بتکلا - ط ينابلألا مامإلل «ريغصلا عماجلا فيعضا - 9

 .ةيدوعسلا - ىعيمصلا راد - ط «ىنابلألل «نامظلا دراوم فيعض» -۰

 .توريب - ةيملعلا بتكلا راد - ط یطویسلل «ظافحلا تاقبط» - ۱

 - ىبلحلا یبابلا یسیع ةسسوم - ط ,یکبسلل «ىربكلا ةيعفاشلا تاقبط» -۲

AAتوربب - بتکلا ماع - طط «ةبهش ىضاق نبال («ةيعفاشلا تاقبط» . 

 .ةرهاقلا - ىجناخلا ةبتكم - ط دعس نبال «یرکلا تاقبطلا» -۷ ٤

 نايح نب رفعج نب دمحم نب هللادبع دمحم يبأل «ناهبصاب نيثدحملا تاقبط» -۵

 .توریب - ةلاسرلا ةسسؤم - ط «يراصنالا خيشلا يبأب فورعملا ؛يناهبصألا



 ۷۳۹/۷ عجارگاو رداصلا سرهف ةماعلا سراهفلا

 - ةيملعلا بتكلا راد - ط «ىمهذلا ظفاحلل «ربع نم ربخ يف ربعلا» -5

 .توريب

 يزوجلا نبا راد - ط «ينالقسعلا رجح نبا «بابسألا نايب 2 باجعلا» 2-۷

 .ةيدوعسلا -

 رئاشبلا راد - ط «يناهبصألا يفقثلا نسحلا نب دوعسمل «ءازجأالا سورع» -۸

 .توريب -

 .ندرالا - ىصقألا ةبتكم - ط «یذمرتلا «ریبکلا يذمرتلا للع» -۹

 - ةيملعلا بتکلا راد - ط «يزوجلا نبا جرفلا يبأل «ةیهانتلا للعلا» -۰

 .توریب

 .ةيدوعسلا - يجناخلا - ط «لبنح نب دمحأ «للعلا» 0١-

 - ةبيط راد - ط «ییطقرادلا رسمع نب يلع نسحلا يبال «للعلا» -7

 .ةيدوعسلا

 .توريب - ةفرعملا راد - ط «متاح يبأ نبال «للعلا» -۳

 - يمالسإلا بتكملا - ط «يئاسنلا برح نب ريهز ةمثيخ يبأل «ملعلا» -4

 ..توريب

 ؛ينيعلا دمحأ نب دومحم نيدلا ردبل «یراخبلا حيحص حرش يراقلا ةدمع» -06

 .تورب - ركفلا راد - ط

 - ةلاسرلا ةسسؤم - ط «يئاسنلا بيعش نب دمحأ «ةليللاو مويلا لمع» -57

 .توريب

 ط یناهبصالا هللادبع نب دمحأ ميعن يبأل «ةماسأ يبأ نب ثراحلا يلاوع» -۷

 .ةيدوعسلا - ةمصاعلا راد -

 .ةيدوعسلا - ط ««اغبولطق نب مساقلل «دعس نب ثيللا يلاوع» -۸

 برغلا راد - ط «مكاحلا دمحأ يبأل «سنأ نب كلام ثيدح يلاوع» -848



 عجارملاو رداصملا سرهف - ةماعلا سراهفلا ۷۷۸

 يمالسإلا برغلا راد - ط «بجاحلا نبال «سنأ نب كلام ثيدح يلاوع» -۳ ۶

 تور -

 برغلا راد - ط «يدنكلا نميلا یبال «سنأ نب كلام ثيدح يىلاوع» ١-

 .توريب م يمالسإلا

 يمالسإلا برغلا راد - ط «يزارلا ميلسل «سنأ نب كلام ثيدح يلاوع» -5

 .تورب =

 برغلا راد - ط «يدادخغبلا بيطخلل «سنأ نب كلام ثيدح ىلاوعا» -۳

 .تورد ۳ يمالس الا

 نیدلا رصان دمحم «مارحاو لالحا ثيداحأ جيرخت يف مارلا ةياغ» - 6

 .توریب - یمالسالا بتکلا - ط ینابلالا

 رفظلا نب دمحم نيسحلا یبال «سنأ نب كلام مام الا ثیدح بئارغ» -06

 .ةيدوعسلا - فلسلا راد - ط هزازبلا

 ةعماج - ط «يبرحلا قاحسإ نب ميهاربإ قاحسإ یبال «ثيدحلا بیرغ» -7

 .ةيدوعسلا - ىرقلا مأ

 - ط «يباطخلا ميهاربإ نب دمحم نب دمح ناميلس يبأل «ثيدحلا بیرغ» -۷

 .ةيدوعسلا - ىرقلا مأ ةعماج

 باتكلا راد - ط «يورهلا مالس نب مساقلا ديبع يبأل «ثيدحلا بیرغ» -۸

 .توريب -_- يبرعلا

 يبأل «ةدنسملا ثيداحألا نوتم يف ةعقاولا ةمهبملا ءامسالا ضماوغ» -8

 .توريب - بتكلا ملاع - ط لاوکشب نب كلملادبع نب فلخ مساقلا

 - ط ؛ىنيوحلا قاحسا وبآ «دوراخا نبال یقتنلا جیرختب دودکلا ثوغ» -۰

 .تورب - يبرعلا باتكلا راد

 راد - ط يعفاشلا میهاربا نب هللادبع نب دمحم ركب يبال «تاینالیغلا» -۱



 ۷۷۹ عجارطاو رداصلا سرهف - ةماعلا سراهفلا

 .ةيدوعسلا - رثاشبلا راد - ط «یطویسلل «ديناسألا ةوالح يف دینافلا» -۲

 - ةفرعملا راد - ط «ةيميت نبأ نيدلا يقت مالس ملا خيش (ىربكلا ىواتفلا» - ۳

 .توريب

 ركفلا راد - ط ءرجح نبا ظفاحلا «يراخبلا حيحص حرشب يرابلا حتف» - 4

 .توريب ˆ

 - ةيملعلا بتكلا راد - ط ءيواخسلا نيدلا سمش «ثیغلا حتف» - 06

 .تورويب

 راد -_- ط «يرمعلا ليبنل (نمح رلادبع يبأ يمرادلا لمسم حرشب نانلا حتف) -"۳ ۰

 .تورب - رئاشبلا

 ديحوتلا راد - ط «يريهزلا ريمس قيقحت «ىعازخلا دامح نب ميعنل «نتفلا ۷

 .ةيدوعسلا =

 راد - ط «راطعلا نسحلل «فالتخالا مذو داقتعالا نايب يف اهباوجو ايتف» -

 .ةيدوعسلا - ةمصاعلا

 نيا راد - ط «يدادغبلا بيطخلل «لقنلا يف جردملا لصولل لصفلا ۹

 .ةيدوعسلا - يزوجلا

 .ةيدوعسلا - ىرقلا مأ ةعماج - ط «لبنح نب دمحأ «ةباحصلا لئاضف» -۰

 ١*- ريثك نبا راد - ط يورما مالس نب مساقلا ديبع وبأ «نارقلا لئاضف» -

 .قشمد

 .ةيدوعسلا - ط «سيرضلا نبال «نآرقلا لئاضف» -

 يزوجلا نبا راد - ط «يدادغبلا تباث نب دمحأ ركب يبال «هقفتملاو هیقفلا» ۲۳

 .ةيدوعسلا -

 دمحأ نب دمحم نب هللادبع ركب يبال (تاقثلا خويشلا نع ناسحلا دئاوفلا» -64

 .ةيدوعسلا - فلسلا ءاوضأ ةبتكم - ط «روقنلا نبا

 - ط «شاقنلا ورمع نب ىلع نب دمحم ديعس ىبأل «نييقارعلا دتاوف» -6



 عجارملاو رداصملا سرهف - ةماعلا سراهفلا ۷۸۰

 .رصم - نآرقلا ةبتکم

 دمحم نب فسوی مساقلا يبأل «بئارغلاو حاحصلا ةبختنلا دئاوفلا» - ۲

 .ةيدوعسلا - ةيارلا راد - ط ؛یناورهلا

 دمحأ نب نامثع ورمع يبأ ثيدح نم يلاوعلا ناسحلا ةاقتنلا دئاوفلا» - ۷

 .ةيدوعسلا - یرقلا مآ ةعماج - ط «یدنقرمسلا

 يبرطا رمع نب يلع نسحلا يبأل «يلاوعلا خویشلا نع ةاقتنلا دئاوفلا» -۸

 .تورب - رثاشبلا راد - ط «یرکسلا

 ٩ - ط ءزرطملا ایرکز نب مساقلا ركب يبأل «ناسحلا ةيدقلا يلامآلاو دئاوفلا» -

 .ةيدوعسلا - نطولا راد

 - رئاشبلا راد - ط مصالا -بوقعی نب دمحم- سابعلا يبأل «دئاوفلا» -۰

E توربب. 

 راد - ط و .ةيدوعسلا - دشرلا ةبتكم - ط .يزارلا مامتل «دئاوفلا» 1١<

 .توريب - ةيمالسإلا رئاشبلا

 راد - ط «یوانلا فوؤرلادبعل «ربغصلا عماجلا حرش ريدقلا ضیف» -۲

 .تورب - ةفرعملا

 - يزوجلا نبا راد - ط «يلالملا ديع نب میلسل ارمجلا ىلع نوضباقلا» -۳

 .ةيدوعسلا

 .ةيدوعسلا - يعيمصلا راد - ط «يبايرفلا دمحم نب رفع «ردقلا» - ء

 .ندرألا - رانلا ةبتکم - ط «يزورلا رصن نب دمحم «لیللا مایق» -۵

 یمهذلا نیدلا سمشل «ةتسلا بتکلا يف ةياور هل نم هفرعم يف فشاکلا» - 1

 .ةیدوعسلا - ةلبقلا راد - ط

 - ط ینالقسعلا رجح نبا «فاشکلا ثيداحأ جيرخت يف فاشلا يناكلا» -۷

 .تورب - ةفرعلا راد -

 .توریب - ةيملعلا بتکلا راد - ط ءريثألا نبال «خیراتلا يف لماکلا» -۸



 ۷۳۸۱ عجارگاو رداصلا سرهف - ةماعلا سراهفلا

 .توریب - رکفلا راد - ط «يدع نبال «ءافعضلا يف لماکلا» -4

 (نیعبرألا باحصألا نع نیرشعلا خیاشلا دیناسم يف نيعبرألا باتک» -۰

 .تیوکلا - العلا راد - ط ؛يريشقلا رمع نب هللادبع دعس يبأل

 ةبتکم - ط «ينادلل «أطوملا باتک ثيداحأ فارطآ ىلإ ءایالا باتک» -۱

 .ةیدوعسلا - فراعلا

 قافتالا ىلع هتافصو -لجو زع- هللا ءامسآ ةفرعمو دیحوتلا باتک» -۲

 - ةيمالسالا ةعماجلا - ط هدنم نبا قاحسإ نب دمحم هللادبع يبأل «درفتلاو

 .ةيدوعسلا

 - دشرلا ةبتكم - ط «ةميزخ نب قاحسإ نب دمحم مامؤلل (ديحوتلا باتک» -۳

 .توريب - ركفلا راد - ط «ىتسبلا نابح نبا «تاقثلا باتک» - 5

 .توريب - ةديدجلا ةودنلا راد - ط «ةيزوجلا ميق نبال «حورلا باتک» -۵

 .توريب - ط يرازفلا قاحسإ يبأل «ریسلا باتک» -

 - نطولا راد - ط «يرجآلا نيسحلا نب دمحم ركب يبأل «ةعيرشلا باتك» -۷

 .ةيدوعسلا

 لضفلا يبال (هتلحو هتالت صئاصحو هتوالتو نآرقلا لئاضف باتک» -۸

 .تورب - رثاشبلا راد - ط «یزارلا نسحلا نب دمحأ نب نهرلادبع

 راد - ط ردبلا ردب قيقحم «حاضو نبال «عدبلا يف ءاج ام هيف باتک» 6۹

 .ةیدوعسلا - يعيمصلا

 - ط «يمثيهلا نيدلا رون ظفاحلل «رازبلا دئاوز نع راتسالا فشک» - ۰

 .تورب - ةلاسرلا ةسسؤم

 راد - ط .ةفيلخ يجاح «نونفلاو بتکلا ءامسأ نع نونظلا فشک» -۱

 .تورب رکفلا

 .توریب - ط «ىلاعثلل «نایبلاو فشکلا» - ۲



VAYعجارملاو رداصملا سرهف - ةماعلا سراهفلا  

 «تباث نب يلع نب دمحأ ركب يبأل «ةياورلا ملع لوصأ ةفرعم يف ةيافكلا» -7 ۳

 .رصم - ط

 راد - ط «يبالودلا دام نب دمحأ نب دمحم رشب یبال «ءامسألاو ىنكلا» -۳ 6

 .توريب - مزح نبا
 تاكرلا يبال «تاقثلا ةاورلا نم طلتخا نم ةفرعم يف تارینلا بکاوکلا» - 0

 .قشمد - ثارتلل نومألا راد - ط «لایکلا نبا» ب فورعلا دمحأ نب دمحم

 راد- ط «يكلاملا قیشر نب نیسحلل «لوصالا ملع يف لوصحتا تابل» - 7

 .تارامالا - ثارتلا ءایحاو ةيمالسإلا تاساردلل ثوحبلا

 .تورب - رکفلا راد - ط ءرجح نبا ظفاحلل «نازیلا ناسل» - ۷

 راد - ط ؛یتطقرادلا رمع نب يلع نسحلا يبأل «فلتخلاو فلتؤملا» - ۸

 .توریب - يمالس لا برغلا

 .توریب - ط «يدادغبلا بیطخلل «فلتخلاو فلتولا» -۳ 6

 .رصم - نآرقلا ةبتکم - ط ءايندلا يبأ نبال «ةوعدلا وباجم» -۰

 رهاط يبال «ساملسب يفلسلا رهاط وبآ اهالمآ ىتلا ةسمخلا سلاجتا» ١-

 .ةيدوعسلا - یعیمصلا راد - ط .یفلسلا

 ؛يرونيدلا دمحم نب ناورم نب دمحأ ركب يبال «ملعلا رهاوجو ةسلاجملا» -۲

 .توریب - مزح نبا راد - ط «یرونیدلا

 نابح نبا متاح يبأل «نیکورتلاو ءافعضلاو نيثدحملا نم نيحورجملا» ۲۳

 .ةيدوعسلا - يعيمصلا راد - ط «ىتسبلا

 -رخاف نب دحاولادبع نب رمعم- دمحأ يبأل «يلامألا نم سلجملا - 6

 .توريب - رئاشبلا راد - ط «يناهبصألا

 .ةيدوعسلا - دشرلا راد - ط يمثيهلل «نیمجعلا دئاوزب نيرحبلا عمجم) -0

 .توريب - ركفلا راد - ط «يمثيهلل «دئاوفلا عبنمو دئاوزلا ممجت» -1

 .ةيدوعسلا - ط فیمیت نبا مالسالا خیشل «یواتفلا عومج» - ۷



 VAT عجارملاو رداصملا سرهف - ةماعلا سراهفلا

 .توريب - ركفلا راد - ط ءيوونلل «بذهلا حرش عومجملا» -

 رمع نب دمحأ نب يلعل «يمامحلا نبا نسحلا يبأ تافنصم هيف عومجت» -49

 .ةيدوعسلا - فلسلا ءاوضأ - ط «ئرقملا يدادغبلا

 بتكلا راد - ط «ةيميت نبا مالسإلا خيشل «لئاسلاو لئاسرلا ةعومجم) -۰

 .توريب - ةيملعلا

 نمرلادبع نب نسحلا دمحم يبأل «يعاولاو يوارلا نيب لصافلا ثدحا» 7١

 .توريب - ركفلا راد - ط «یزمرهمارلا دالخ نبا

 .توريب - مزح نبا راد - ط «يداهادبع نبال «ثيدحلا يف ررما» -۲

 .توریب - ةديدجلا قافالا راد - ط مزح نبال «یلحا» - ۳

 .رصم - ط یانبلا نبال «ةنسلا لوصآ يف راتخلا» -۳ 6

 - ةيملعلا بتکلا راد - ط «يريصوبلل «ةرهلا ةريخلا فاحا رصتخ» - ۰6

 .تورب

 - ط «يسوطلا رصن نب يلع نب نسحلا يلع يبأل «ماکحالا رصتخما -۳ 7

 .ةيدوعسلا - ءابرغلا ةبتکم

 .ةيدوعسلا

 دشرلا ةبتكم - ط «يعفاشلا يمخللا حرف نب دمحأل «تايفالخلا رصتخ» -۳ ۷

 .ةيدوعسلا -

 راد - ط يرذنلا يوقلا دبع نب میظعلادبعل «دواد يبآ ننس رصتخ» -۸

 .تورب - ةفرعملا

 .ةیدوعسلا - فراعلا ةبتکم - ط ينابلالل «يراخبلا حیحص رصتخ» 4

 «ةيزوجلا میق نبال «نیعتسن كايإو دبعن كايإ لزانم نيب نیکلاسلا جرادم» -۰

 .تورب - ةيملعلا بتکلا راد - ط

 - فلسلا ءاوضأ ةبتكم - ط «یقهیبلل «یربکلا نتسلا ىلإ لخدلا» -۱

 .ةيدوعسلا



 عجارملاو رداصملا سرهف - ةماعلا سراهفلا ۷۸

 .ةيدوعسلا - ط مصاع يبأ نبال «رکذلاو ریکذتلاو ركذملا» -۲

 .دنفاب - ةينامثعلا فراعلا ةرئاد سلجم - ط «يعفايلل «نامزلا ةآرم» -۳

 طو .توريب - ةلاسرلا ةسسوم - ط يناتسجسلا دواد يبأل «لیسارلا» -۷ ۶

 .ةيدوعسلا - يعيمصلا راد -

 .توریب - ةفرعلا راد - ط متاح يبأ نبال «لیسارلا» -۳۷۵

 ط «يوخبلا زیزعلادبع نب دمحم نب هللادبع «لبنح نب دمحأ مامالا لئاسم» -۷ ۲

 .ةيدوعسلا - ةمصاعلا راد -

 .توریب - ةفرعلا راد - ط «يناتسجسلا دواد وبآ «دمحأ مامالا لئاسم» -۷

 .ةيدوعسلا - رادلا ةبتکم - ط ادمجآ نب هللادبع لئاسم» -۸

 يناهبصألا میعن يبأل «یفوکلا بتکلا ىيحي نب سارف ىيحي يبآ دیناسم» -۹

 .رصم - ةيميت نبا ةبتكم - ط

 لهس نب رفعج نب دمحم ركب يبال اهمومذمو قالخ الا یواسم» -۰

 .ةيدوعسلا - يداوسلا ةبتكم - ط ء(يطئارخلا) ب فورعلا «يرماسلا

 بتکلا راد - ط یناهبص لا میعن يبال «ملسم حیحص ىلع جرختسملا) -۱

 .توریب = ةيملعلا

 فراعملا ةرثاد - ط ؛مكاحلا هللا دبع يبأل «نيحيحصلا ىلع كردتسملا» -۲

 .دنهلا - ةينامثعلا

 .توريب - ط «يلازغلل «ىفصتسملا» ۳

 بتكملا - ط «يزورملا يلع نب دمحأ ركب يبال «قيدصلا ركب يبأ دنسم» - 6

 .توريب - يمالسإلا

 ةعماجلا - ط ءيمثيه لا ركب يبأل «ثحابلا ةيغب» = «ثراحلا دنسم» -6

 .ةيدوعسلا - ةيمالسإلا

 مولعلا ةرادإ - ط ؛جارسلا ميهأربإ نب قاحسإ نب دمحم «جارسلا دنسمال ۳۸٦“

 .ناتسكاب - ةيرثألا



 ۷۸۵ عجارگاو رداصلا سرهف - ةماعلا سراهفلا

 .توريب - ةلاسرلا ةسسؤم - ط «يناربطلل «نییماشلا دنسم» -۷

 .توریب - ةلاسرلا ةسسوم - ط «يعاضقلل «باهشلا دنسم» -۸

 .رصم - ءافولا راد - ط ثک نبال «قورافلا دنسم» -8

 - يمالسالا برغلا راد - ط يرهوخا مساقلا يبأل «أطوملا دنسم) -۳۰

 ..تورب

 .تورب - رتاشبلا راد - ط «يقرودلل «صاقو يبأ نب دعس دنسم) -۳ ۱

 ثعشالا نب نامیلس نب هللادبع ركب يبال «اهنع هللا يضر ةشتاع دنسم» -5

 .تیوکلا - یصقالا راد ةبتكم - ط ؛(دواد ىبأ نبا) ب فورعلا «یناتسجسلا

 - حالفلا ةبتکم - ط «يوغبلا مساقلا يبال «دعجلا نب يلع دنسم» -۳

 .تیوکلا

 ةبتكم - لص .داجتنلا ناميلس نب دمحأ ركب یبال (باطنا نب رمع دئسما) --۳ ٤

 .ةید وعسلا - مكحلاو مولعلا

 .توريب - ةفرعملا راد - ط «قاحسإ نب بوقعي ةناوع وبأ «دنسلا» -060

 .رصم - رجه راد - ط «يسلايطلا دواد يبأل ؛دنسلا» - ٦

 .قشمد - نومأملا راد - ط «يلصوملا ىلعي يبال «دنسملا» -۷

 راد - طو .توريب - ةلاسرلا ةسسؤم - ط «لبنح نب دمحأل «دنسملا» -۸

 .رصم - فراعملا راد- ط و .توربب - ركفلا

 .ةيدوعسلا - ناميإلا راد - ط «هيرهار نب قاحسإل (دنسملاا -8

 .ةيدوعسلا - نطولا راد - ط «ةبيش يبأ نبال «دنسلا» -۰

 .توريب - بتكلا ملاع راد - ط «يديمحلا ريبزلا نب هللا دبعل «دنسملا» -۱

 .ةیدوعسلا -فراعلا ةبتكم - ط كرابلا نب هّللا دبعل «دنسلا» -۲

 - ط و تیوکلا - مقرألا راد - ط .«بختنلا» = ديمح نب دبعل «دنسلا» -۳

 .ةيدوعسلا - رجح نبا ةبتكم

 .(راخزلا رحبلا» = رازبلل «دنسملا» - 4



VA“عجارملاو رداصملا سرهف - ةماعلا سراهفلا  

 .ةبطرق ةسسؤم - ط «ينايورلل «دنسملا» -0

 .رصم .ةيميت نبا ةبتكم - ط «-هبيترت - يعفاشلل «دنسملا» -7

 .ةيدوعسلا - مكحلاو مولعلا ةبتكم - ط «بيلك نب مثيهلل «دنسملا» - ۷

 < ۳ ؛يواحطلا ةمالس نب دمحم نب دعا رفعج يبا «راثالا لکشم» -

 .ةيدوعسلا - ةيسئلب راد - ط «(هبيترتو .تورب .تورب - ةلاسرلا ةسسؤم

 ةبتكم - ط رقصلا يبآ نب رهاط يل ؛رقصلا يبآ نب رهاط يبآ ةخيشم» -۹

 .ةیدوعسلا - دشرلا

 - دئاوفلا لاع راد - ط «يسدقملا دمحأ نب يلع «يراخبلا نبا ةخيشم» -۰

 .ةيدوعسلا

 ط ‹«يومألا ةملسم نب ورمع نب حتفلا يبآ نب دمحأل «ةیدادغبلا ةخيشلا» -۱

 .تورب - نایرلا ةسسؤم -

 ط ناذاش نب ميهاربإ نب دمحأ نب نسحلا يلع يبأل (ىرغصلا ةخيشملا» - ۲

 .توريب - مزح نبا راد -

 .ةيدوعسلا - ط «يغارملل (يغارملا ةخيشم) - ۳

 ميهاربإ نب دمحم هللادبع يبأ نيدلا ردب «ةعامج نبا ةاضقلا يضاق ةخيشم» - 4

 .توريب - يمالسإلا برغلا راد - ط «ةعامج نبا

 - رئاشبلا راد - ط «يناتسجسلا دواد يبأ نب هللادبع «فحاصملا» -06

 .تورب

 .توریب - ةيبرعلا راد - ط يريصوبلل «ةجاجزلا حابصم» -«

 .دنفا - ةيفلسلا رادلا - ط تسش يبآ نبال «فنصلا» - ۷

 .توریب - يمالسالا بتکلا - ط «یناعنصلا قازرلادبعل «فنصلا» -۸

 ینالقسعلا رجح نبا ظفاحلل «ةينامثلا دیناسلا دئاوزب ةيلاعلا بلاطلا» - ۹

 .ةیدوعسلا - نطولا راد - ط و .ةيدوعسلا - ةمصاعلا راد - ط

 .ةيدوعسلا - ةبيط راد - ط «يوغبلل «لیزنتلا لاعم» - ۰



 VAY عجارملاو رداصملا سرهف - ةماعلا سراهفلا

 .ةيدوعسلا - ط «يشکرزلل (رصتخلا ثیداحآ جیرخت يف ريتعملا) ١-

 .رصم - نيمرحلا راد - ط «يناربطلل «طسوألا مجعملا» -575

 - يبرعلا ثارتلا ءايحإ راد - ط ءيومحلا توقايل «نادلبلا مجعم» -۳

 .تورب

 .قشمد - ط رکاسع نبال «خویشلا مجعم» - ٤

 .ةيدوعسلا - قیدصلا ةبتکم - ط «يهذلل «خویشلا مجعم» - ۵

 - ءابرغلا ةبتکم - ط «عناق نب يقابلادبع نيسحلا يبال (ةباحصلا مجعم» - 7

 .ةيدوعسلا

 .ةیدوعسلا - ط يوغبلا مساقلا يبأل «ةباحصلا مجعم» -۷

 .توریب -ةیملعلا بتکلا راد - ط «يناربطلل «ریغصلا مجعلا» - ۸

 .ةيقارعلا فاقوألا ةرازو - ط يناربطلل «ریبکلا مجعلا» - ٩

 .ةيدوعسلا -قیدصلا راد - ط «يهذلا مامؤلل (نیئدحماب صتخلا مجعلا» -۰

 نبا راد - ط .يبارعالا نب دايز نب دمحم نب دهآ دیعس یبال مجعلا» ١-

 .ةيدوعسلا - یزوخا

 .توریب - ةيملعلا بتکلا راد - ط «يقهيبلل «راثالاو ننسلا ةفرعم» - ۲

 .ةيدوعسلا - نطولا راد - ط ؛یناهبصالا میعن یبال «ةباحصلا ةفرعم» - ۳

 - مزح نبا راد - ط ؛مکاحلل «هسانجآ ةيمكو ثيدحلا مولع ةفرعم» - 4

 .توريب

 ةسسؤم - ط يوسفلا نايفس نب بوقعي ظفاحلل «خيرأتلاو ةفرعملا» - 06

 .توريب - ةلاسرلا

 يبأل «رابخألا نم «ءايحإلا» يف ام جيرخت يف رافسألا لمح نع ىنغملا» -5

 .ةيدوعسلا - ةيربط راد ةبتكم - يقارعلا لضفلا
 .قشمد - ط ؛يهذلا مامولل «ءافعضلا يف ينغملا» - ۷

 - ةيفلسلا رادلا - ط .یطویسلل «ةنسلاب جاجتحالا يف ةنجلا حاتفم» - ۸



 عجارملاو رداصملا سرهف - ةماعلا سراهفلا ۷۸۸

 .تیوکلا

 نب دم ال «مولعلا تاعوضوم يف ةدايسلا حابصمو ةداعسلا حاتفم» - ۰۹

 .ةرهاقلا - ةثيدحلا بتکلا راد رشن ««هداز یربک شاط» ب روهشلا «یفطصم

 .ةيدوعسلا - زابلا راد رشن «نودلح نیا همدقم» - ۰

 .رصم - يندلا - ط «يطئارخلل «اهیلاعمو قالخألا مراکم» - ۱

 .توریب - ط ءایندلا يبأ نبال (قالحخ الا مراکم» - 6 ۲

 .توریب - ط «ينادلا ورمع يبأل «یفتکلا» -۳

 ةكم نيمرحلا ىلإ ةهيجولا ةهجولا يف ةبيغلا لوطب عمج اب ةبيعلا ءلم» - 6

 .یتبسلا يرهفلا دیشر نب رمع نب دمحم هللادبع يبأل «ةبیطو

 - ثارتلا راد - ط «يقهيبلا نيسحلا نب دمحأ ركب يبأل «يعفاشلا بقانم» -0

 .رصم
 یرقلا نب ركب يبأل «سنآ نب كلام ثیداحآ بئارغ نم بختنلا» - 6 7

 .توریب - مزح نبا راد - ط یناهبصالا

 .ةيدوعسلا - ط ؛يناعمسلل «خویشلا مجعم نم بختنلا» -6 ۷

 راد - ط «يزوحا نب جرفلا يبأل «ممالاو كولملا خيرات يف مظننلا» - ۸

 .تورب - ةيملعلا بتکلا

 نوراه نب دمحم دماح يبأ ثیدح نم ناسا دئاوفلا نم یقتنلا» - 9

 .ةيدوعسلا - ط يزلا جاجحا يبآ ظفاحلل «يمرضحلا

 .دودکلا ثوغ = دوراحا نبال «یقتنلا» - ١

 نبا مالسإلا خیشل «ةیردقلا هعیشلا ىلع درلا يف ةيوبنلا ةنسلا جاهنم» 2-۱

 .ةرهاقلا - ةيميت نبا ةبتکم «ةيميت

 نب دمحأ ظفاحلل «رصتخلاو جاهنلا ثيداحأ جیرخت يف ربخلا ربخلا ةقفاوم» -۲

 .ةيدوعسلا - دشرلا ةبتكم - ط ؛ینالقسعلا رجح نب يلع

 - نافع نبا راد - ط «يلالهملا ديع نب میلس «ةیعرشلا يهانلا هعوسوم» ۳



 ۷۸۹ عجارملاو رداصملا سرهف - ةماعلا سراهفلا

 .رصم

 - ركفلا راد - ط ءيدادغبلا بيطخلل «قيرفتلاو عمجلا ماهوأ حضوم» - 44

 .توریب

 .توریب - رکفلا راد - يزوجلا نبا جرفلا يب ال «تاعوضولا» - ٥

 نیرحبلا - ط «يناثدحلا ديعس نب ديوس ةياور - «أطوملا» -5

 - يمالسالا برغلا راد ط- ینعقلا ةملسم نب هللادبع ةياور - «اطولا» - ۷

 . تورب

 .توریب - ملقلا راد - ط «ينابيشلا نسحلا نب دمحم ةياور - «اطولا» - ۸

 .يسباقلا صیخلت - مساقلا نبا ةياور «أطوملا» - 9

 .ةیدوعسلا - يزوجلا نبا راد - ط «بهو نب هللادبع «ٌاطولا» - ۰

 ينالها ديع نب مياس قييقحت ؛سسآ نب كلام («ةينامثلا هتاياورب أطوملا) 0١-

 .تارامإلا - ناقرفلا ةبتكم

 .تورب - ةفرعملا راد - ط «يهذلا طظفاحلل «لاجرلا دقن يف لادتعالا نازیم» - 5

 ةبتكم - نيهاش نب دمحأ نب رمع صفح يبل (هخوسنمو ثيدحلا خسان» - 6۳

 .ندرألا - رانلا

 .ةيدوعسلا - دشرلا راد - ط «يورما دیبع يبال «خوسنلاو خسانلا» - 6

 .تورب - ةيملعلا بتکلا راد - ط «ساحنلل «خوسنلاو خسانلا» - 0

 ط (۱ج) ءرجح نبا ظفاحلل «راكذألا ثيداحأ جيرخت يف راكفألا جئاتن» -5

 .رصم - ةيميت نبا ةبتكم - ط (۲ج) «ةيقارعلا فاقوألا ةرازو -

 نساحملا يبأ نيدلا لامجل «ةرهاقلاو رصم كولم يف ةرهازلا موجنلا» - ۷

 ةفاقثلا ةرازو «بتکلا راد ةعبطم نع ةروصم ةخسن «یکباتالا يدرب يرغت نب فسوي

 .رشنلاو ةعابطلاو ةمجرتلاو فيلأتلل ةماعلا ةيرصملا ةسسؤملا يموقلا داشرالاو

 ءراصقلا ينوكلا يسبعلا هللادبع نب ميهاربإل «شمعألا نع عيكو ةخسن» -4

 تيوكلا - ةيفلسلا رادلا - ط



 عجارملاو رداصملا سرهف - ةماعلا سراهفلا ۷۹۰

 راد - ط «يعليزلا نیدلا لامج ظفاحلل «ةیادما ثيداحأل ةيارلا بصن» -4 1

 .رصم - ثيدحلا

 .ةیدوعسلا - نافع نبا راد - ط ينابلالا نیدلا رصان دمحم «ةحیصنلا» - ۰

 ط «سانلا ديس نبا حتفلا يبأل «يذمرتلا عماج حرش يف يذشلا حفنلا» ١-

 .ضایرلا - ةمصاعلا راد -

 رجح نب يلع نب دمحأ لضفلا يبأل «فارط الا ىلع فارظلا تکنلا» - ۲

 .دنما - ةميقلا رادلا - ط «ينالقسعلا

 ةبتكملا - ط سثالا نبا تاداعسلا يبأل «رثالاو ثيدحلا بيرغ يف ةياهنلا» - ۳۲

 .رصم - ةيمالسالا

 .ةيدوعسلا - ط «يزوجلا نبا جرفلا یبال «نآرقلا خساون» - ۷

 .توریب - رکفلا راد - يناكوشلا يلع نب دمحم «راطوألا لینا - ۵

 رجح نبا ظفاحلل «ةاكشملاو حیباصلا ثيداحأ حیرخت يف ةاورلا ةياده» - 5

 .رصم - نافع نبا - ط «ينالقسعلا

 .توريب - ركفلا راد - ط ءرجح نبا ظفاحلل «یراسلا يده» -۷

 .توريب - ةيملعلا بتكلا راد ريوصت «یدادغبلل «نيفراعلا ةيده» - ۸

 دئاوفلا ملاع راد - ط «ةيزوجلا ميق نبا «بيطلا ملكلا نم بيصلا لباولا» - ۹

 .ةيدوعسلا -

 ءانتعاب عبط «يدفصلا كبيأ نب ليلخ نيدلا حالصل «تايفولاب يفاولا» - ۰

 .ه ١7١95 - ط ندابستب زياتش زنارف رشن «نیقرشتسلا ضعب

 .ندرألا - رانملا ةبتكم - ط «يزورملا رصن نب دمحم هللادبع يبأل «رتولا» ١-

 ط «يدحاولا دمحأ نب يلع نسحلا يبأل «ديجملا نآرقلا ريسفت يف طيسولا» -۲

 .توریب - ةيملعلا بتكلا راد -

 .توريب - ةيملعلا بتكلا راد - ط ءايندلا يبأ نبال «نیقیلا» - ۳



TRS ۲45 

 ۷۹۱ تاعوضولا سرهف - ةماعلا سراهفلا

 O seserra ةمدقملا

 و و باتکلا يف یلمع
 .VV «ةنسلا» باتكب فيرعتلا

 مهموم و ةدمتعملا ةخسنلاو باتكلا تاعبط

 VV sss -هّللا هحر- فنصملا ةمحرت

 1م م م م جو و و و وه ةيملعلا فل لا ةايح

 TY 11 مووی اومد و هوم و و هو و و احالطصاو ةغل ةنسلا

 ا ااا ةنسلا هم

 0 ااا ةنسلا ةلزنم

 YO اال ةنسلا نیودت

 QE sess ةنسلا نيودت لوح تاهبش

 VO Sse باتكلا ةيادب

 ٩16 و و ؟فّرصتت مک ىلع ٍةنسلا رکذ

 نود لیزنتلا ظفلب هانعم فرعُي ال اٌمم ًالمجم هللا هضرتفا ال ريسفت يه ىتلا ننسلا رکذ

 eases هتمج رتو ةَ ىبلا نايب

 مأ ؟نآرقلا ماكحأ ضعبل ةخسان يهأ اهيف اوفلتخا قلا ننسلا نم يناثلا هجولا ركذ

 CEE 000000 ؟اهمومعو اهصوصخ نع ةنيبم يه

 TA f esasen باتكلا ةمتاخ

 TAY 0 طم همم طم ممم دوام مور وو ومص عام همم ممم هم هوم موم و همم همومه وول ةيملعلا سراهفلا

 TAO Lassa تایالا سرهف - ١

 QT) ع م م دمع م م ممم مط مم هو مام ةيوبنلا ثيداحألا سرهف - ١



 تاعوضوملا سرهف - ةماعلا سراهفلا ۷۹۲

۷ ۱ esses راثآلا سرهف - ٤ 

۱ cesses فنصملا خويش سرهف - 

VY assesses عاقبلاو نكامألاو نادلبلا سرهف - 7 

  -۷ممالاو قرفلاو لئابقلا سرهف 2

۷ ۲/۹ esses مهل مجرتملا ةاورلاو مالعالا سرهف -۸ 

  - 4همم ف ممم همهم مفعم همم ممم هوو مقفل دئاوفلا سرهف ۱

  -۰الة... ل نون ا مة ویو و ممم معما ممم ممم مة ميمو ممم ممم م و عجارملاو رداصلا سرهف

۷ ٩ cesses تاعوضولا سرهف -١ 

 جاتنولاو جارخ لاو دیضنتلا مسق - نييحولا راد

 (۰۰۹۲۲۷۸۸۵۱۵۵۹) :لاقن فتاه

 (۰۰۹7۱۲۱۵۰۵۱۷) :سکافلت

 (4A) اس . ص

 (۱۳۸۷۱) :يديرب زمر

 ندرألا - نامع
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